
 

 

للتجارة  للدواجن بلدي أسهم شركة   تند تسجيلمس  
 ( و تاريخ 5855028225التجاري رقم )، وبموجب السجل (م10/05/2022 املوافق) ه09/10/1443 وتاريخ( 985)رقم الوزاري  والقرار ،(م12/04/2022 املوافق) ه11/09/1443 وبتاريخ( 956)شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 

 .م( الصادر بمحافظة خميس مشيط 05/05/2007 )املوافق ه18/04/1428

 ريال سعودي ( 91)واحد وتسعين لتداول سهم الشركة في السوق املوازية  اإلسترشاديالسعر 
 

للدواجن  شركة  تأسست "الشركة)" للتجارة  بلدي  أو  صدر" 
ُ
ذات  امل كشركة   )"

( رقم  التجاري  السجل  بموجب  محدودة  و 5855028225مسئولية  تاريخ ( 

)املوافق  18/04/1428 و 05/05/2007هـ  مشيط  خميس  بمحافظة  الصادر  م( 

( ألف  ستمائة  قدره  مال  سعودي 600,000برأس  ريال  ألف  مقس    (  ستمائة  إلى  م 

حصة  600,000) كل  قيمة  القيمة،  متساوية  نقدية  حصة  واحد(  ريال 1)  منها   )

الشركاء  و   سعودي علي  (  1وهم  ن  ياملؤسسيمتلك  عبدالرحمن  محي السيد/    آل 

الشهراني، و السيد/(  2الشهراني، و السيد/ محمد عبدهللا  (  3تركي عبدهللا هشبل 

و العواشز،  سعيد  (  4بثيع  والسيد/  الشهراني،  محمد  نوضاء  (  5مبارك  السيدة/ 

و الشهراني،  الشهراني  (  6عبدالرحمن سعيد  حصًصا  السيدة/ حصة سيف سعد 

سمية مائة ألف  حصة وقيمتها ال ( 100,000مائة ألف ) بواقع متساوية في رأس املال

من إجمالي ملكية    (16.66%)  نسبةملكية كل شريك  وتمثل  ( ريال سعودي  100,000)

)املوافق  19/10/1429وبتاريخ    .الشركة السيد/ تنازل  م(  18/10/2008هـ    الشريك 

الشهراني عن   مبارك محمد  و سعيد  ألف )جميع حصصه  مائة  (  100,000البالغة 

ال حصة   )  سميةوقيمتها  ألف  ريال سعودي100,000مائة  بقية  (    الشركاء   لصالح 

( ريال 20,000( حصة وقيمتها السمية عشرين ألف )20,000بواقع عشرين ألف )

شريك    سعودي علي  الشريك/  (  1  وهملكل  محيعبدالرحمن  والشهراني    آل   ،2  )

الشريك/ محمد عبدهللا بثيع العواشز،  (  3تركي عبدهللا هشبل الشهراني، و الشريك/

الشريك/ حصة سيف سعد (  5الشهراني، والشريك/ نوضاء عبدالرحمن سعيد  (  4و

ملك  الشهراني حصص  إجمالي  ألف  يلتصبح  وعشرين  مائة  بعدد  شريك  كل  ة 

(120,000( ألف  وعشرين  مائة  السمية  وقيمتها  ريال سعودي 120,000( حصة   )

ملك )يوتمثل  نسبة  شريك  كل  الشركة  20.00%)ة  ملكية  إجمالي  وبتاريخ .  من 

عبدالرحمن   /الشريك  تنازلتم(  16/11/2021  )املوافقهـ  11/04/1443 نوضاء 

( حصة 120,000مائة وعشرين ألف ) والبالغة سعيد الشهراني عن جميع حصصها

( ألف  وعشرين  مائة  السمية  سعودي  120,000وقيمتها  ريال  الشريك  (  لصالح 

وبتاريخ   الشهراني.  مفرح  سعد  عبدالرحمن  )املوافق  26/08/1443الجديد/  هـ 

(  600,000قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من "ستمائة ألف )م( 29/03/2022

( ألف  وسبعمائة  مليون  وستين  "خمسة  إلى  سعودي"  ريال 65,700,000ريال   )

سعودي"، وقد تم الوفاء بمقدار الزيادة البالغة خمسة وستين مليون و مائة ألف  

وخ 65,100,000) تسعة  مبلغ  تحويل  ريال سعودي عن طريق  ومائة  (  مسين مليون 

( وثمانية وعشرين  ألف وخمسمائة  من  59,163,528وثالث وستين  ريال سعودي   )

ماليين  خمسة  مبلغ  وتحويل  الشركة،  مال  رأس  حساب  إلى  املبقاه  األرباح  حساب 

( ريال سعودي 5,936,472وتسعمائة وستة وثالثين ألف وأربعمائة واثنين وسبعين )

الى اإلضافي  املال  رأس  حساب  لشهادة    من   
ً
طبقا وذلك  الشركة  مال  رأس  حساب 

كما   الحسابات،  محي 1مراقب  آل  علي  بن  عبدالرحمن  السيد/  الشريك  قرر   )

ألف   وتسعين  وأربعة  ثالثمائة  والبالغة  حصصه  من  جزء  عن  التنازل  الشهراني 

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين 394,200ومائتان )

%( من إجمالي ملكية الشركة،  6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000ألف )

( قرر الشريك السيد/ تركي عبدهللا هشبل الشهراني التنازل عن جزء من حصصه  2و

( حصة وقيمتها السمية 394,200والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( ريال سعودي وتمثل نسبة 3,942,000ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف )

( قرر الشريك السيد/ محمد عبدهللا بثيع  3%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00)

ألف   وتسعين  وأربعة  ثالثمائة  والبالغة  حصصه  من  جزء  عن  التنازل  العواشز 

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين 394,200ومائتان )

%( من إجمالي ملكية الشركة،  6.00ريال سعودي وتمثل نسبة )(  3,942,000ألف )

عن جزء من 4و التنازل  الشهراني  عبدالرحمن سعد مفرح  السيد/  الشريك  قرر   )

( حصة وقيمتها  394,200حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( ألف  وأربعين  واثنان  وتسعمائة  ماليين  ثالثة  ري3,942,000السمية  سعودي (  ال 

( قررت الشريك السيدة/ حصة  5%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00وتمثل نسبة )

سيف سعد الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين 

( ومائتان  واثنان 394,200ألف  وتسعمائة  ماليين  ثالثة  السمية  وقيمتها  حصة   )

( ريال سعود3,942,000وأربعين ألف  %( من إجمالي ملكية 6.00ي وتمثل نسبة )( 

وبلغ مجموع عدد األسهم   وسبعين  ازل  تناملالشركة،  وواحد  وتسعمائة  مليون  عنها 

وعشرة  1,971,000)لف  أ وسبعمائة  مليون  عشر  تسعة  األسمية  وقيمتها  حصة   )

، ( شريك جديد85( ريال سعودي وذلك إلى عدد خمسة وثمانين )19,710,000ألف )

قرر   مقفلةكما  مساهمة  شركة  إلى  التحول  باإلجماع   بتاريخو   .الشركاء 

املتضمن (  956القرار الوزاري رقم )  صدر  م( 12/04/2022ه )املوافق  11/09/1443

ه 09/10/1443تاريخ املوافقة على الترخيص بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة، وب

  على   املوافقةاملتضمن  (  985)  رقم  الوزاري   القرارصدر    م(10/05/2022)املوافق  

خمسة وستين مليون برأس مال قدره  عالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة  إ

( ألف  مقس  65,700,000وسبعمائة  سعودي  ريال  وخمسمائة  (  ماليين  ستة  إلى  م 

  ، ( ريالت سعودية10قيمة كل سهم عشرة )  ،( سهم عادي6,570,000وسبعين ألف )

قي   تم  املساهمة.وقد  الشركات  الشركة بسجل  )املوافق  05/11/1443وبتاريخ    د  ه 

وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على توصية م(  04/06/2022

بتاريخ  امجلس اإلد  الصادرة  )املوافق  25/10/1443رة  باإلدراج  26/05/2022ه  م( 

 ألسهم الشركة في السوق املوازية. املباشر

الشركة  ي مال    ريال (  65,700,000)  ألف   وسبعمائة  مليون   ن يوست  خمسةبلغ رأس 

سهم عادي  (  6,570,000)  ألف  وسبعين  وخمسمائة  ماليين  ستة  إلى  م مقس    سعودي

جميع أسهم  ( ريالت سعودية.  10، قيمة كل سهم عشرة )مدفوعة القيمة بالكامل

"( أي حقوق املساهم )"  الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، ول يعطى أي مساهم

الجمعية   اجتماعات  حضور  أسهمه  عدد  كان   
ً
أيا مساهم  لكل  ويحق  تفضيلية، 

مساهم أن  كما يحق لكل  ،  "( والتصويت فيهاامةالجمعية العالعامة للمساهمين )"

 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب  
ً
يوكل عنه شخصا

العامة الجمعية  اجتماعات  في حضور  املباشر تستحق    .عنه  اإلدراج    األسهم محل 

الشركة   تعلنها  أرباح  أي  من  هذاحصتها  التسجيل  مستند  تاريخ  من   
ً
وعن    اعتبارا

 
ً
  هذا ( "سياسة توزيع األرباح" في  5 راجع قسم رقم )السنوات املالية التي تليها. )فضال

 املستند(. 

أو  )%5املستند، فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ) اوكما في تاريخ هذ

مالها هم:  ملكية  نسبة  ب  الشهراني  آل محيعلي  عبدالرحمن  السيد/    أكثر من رأس 

الشركة،   %(14.00) مال  رأس  الشهراني  السيد/  و من  هشبل  عبدهللا  بنسبة  تركي 

والسيد/   %(14.00)ملكية   الشركة،  مال  رأس  العواشز  من  بثيع  عبدهللا  محمد 

ملكية   والسيدة/ %(14.00)بنسبة  الشركة،  مال  رأس  سعد    من  سيف  حصة 

عبدالرحمن سعد   من رأس مال الشركة، والسيد/ %( 14.00)بنسبة ملكية    الشهراني

)وملزيد من التفاصيل    .من رأس مال الشركة %(14.00)بنسبة ملكية  مفرح الشهراني  

 راجع قسم )
ً
كية الشركة قبل اإلدراج" في هذا  مل( "هيكل  4.1حول املساهمين فضال

مدة اثني    املستند(. ويحظر على كبار املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم

( )"(  12عشر  املوازية  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  بدء  تاريخ  من   
ً
فترة  شهرا

"(، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على الحظر

 "( املسبقة. الهيئةموافقة هيئة السوق املالية )"

 ناملساهمي  على  املوازية  السوق   في  املباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول   ويقتصر

  رأس   من  أكثر  أو  (%5)  يملكون   الذين  الشركة  في  الكبار  املساهمين  باستثناء)  الحاليين

 فئات  إلى  باإلضافة  ،(الحظر  فترة   عليهم  تنطبق  والذين  أعاله  املذكورين  مالها

 : وهم املؤهلين املستثمرين

 . مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص •

مالية  • له  عمالء مؤسسة سوق  ا  امرخص  أعمال  ممارسة  أن  إل في  دارة شريطة 

املالية  كون ت السوق  نت قد    مؤسسة  القرارات    ُعي  اتخاذ  من  تمكنه  بشروط 

وا الطرح  في  املشاركة  بقبول  عن ل الخاصة  نيابة  املوازية  السوق  في  ستثمار 

 . العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه

بها الهيئة، أو  حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو   • أي هيئة دولية تعترف 

 . يداعإل السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز ا 

مؤسسة   ديرهاتمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة •

 . دارةإل في ممارسة أعمال ا امرخص له سوق مالية

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

 . ستثمارل صناديق ا •

باأل ا • لهم  املسموح  املقيمين  غير  والذين ل جانب  املوازية  السوق  في  ستثمار 

جانب أل ستثمار ا ل   اإلسترشادييستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل  

 . غير املقيمين في السوق املوازية

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا •

أشخاص   • اململكة أي  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  آخرين  اعتباريين 

 . يداعإل وحساب لدى مركز ا

 

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى   •

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا ، يداعإل مركز ا

املالية  أل أن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا (أ يقل    ل وراق 

و  ريال سعودي  أربعين مليون  تقل عن   لمجموع قيمتها عن 

خ سنة  ربع  كل  في  صفقات  عشرة  لا  اللعشرة    ثني 
ً
شهرا

   .املاضية

 . ريال سعودي اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م أل ( ب

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

 . القطاع املالي

حاص (د يكون   أن 
ً
ا  ال في  للتعامل  العامة  الشهادة  وراق أل على 

 .املالية املعتمدة من قبل الهيئة

حا (ه يكون   أن 
ً
مجال   صال في  متخصصة  مهنية  شهادة  على 

 . اجهة معترف بها دوليً  من وراق املالية معتمدةأل أعمال ا

 . أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة •

 

داخل اململكة في أي ســـــــوق لاســـــــهم ســـــــواًء  أســـــــهم الشـــــــركة   وإدراج تداول   يســـــــبقلم 

 وقدفي الســــــــوق املوازية.  إدراجها بشــــــــكل مباشــــــــر  العربية الســــــــعودية أو خارجها قبل 

هيئة الســـــــوق  إلى  املســـــــتند لهذا  الخاضـــــــعة  تســـــــجيل األســـــــهم بطلب الشـــــــركة تقدمت

 لقواعد طرح األوراق املالية وال  "(الهيئةاملالية الســـــــعودية )"
ً
ة ت املســـــــتمر لتزاماوفقا

  وتاريخ   3-123-2017  رقم  القرار بموجب املالية  الســــــــــوق  هيئة  مجلس عن الصــــــــــادرة

  الصـــــــــادر  املالية الســـــــــوق  نظام على بناءً ( م2017/12/27  املوافق)  هـــــــــــــــــــــــ  1439/ 4/ 9

 ،(م2003/07/31  املوافق)  هــــــــــــــــــــــــــ 1424/  02/06  وتــاريخ 30  /م  رقم امللكي بــاملرســـــــــــــوم

  املوافق )  ه24/01/1444  وتــــاريخ(  1-94-2022)  رقم  الهيئــــة  مجلس  بقرار  واملعــــدلــــة

إلى شـــــــــــــركـــة   إدراجهـــا  كمـــا تقـــدمـــت بطلـــب  عليهـــا  تطرأ  تعـــديالت  وأي  (  م2022/08/22

ددددعود دةتــداول الســـــــــــــعوديــة )" ددددددد وتمتدداول السد  لقواعــد اإلدراج، 
ً
 جميع  تقــديم "( وفقــا

 وتم  املتطلبـــات،  جميع  واســـــــــــــتيفـــاء  العالقـــة  ذات  الجهـــات  إلى  املطلوبـــة  املســـــــــــــتنـــدات

  ألســــــهم  املباشــــــر  واإلدراج  التســــــجيل  بعملية  املتعلقة  املوافقات جميع على الحصــــــول 

 . املوازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا  السوق  في الشركة

  األسهم محل التسجيل واإلدراج املباشر في السوق املوازية على   في  الستثمار  ينطوي 

" ولذلك    مؤكدة  غير  وأمور   مخاطر قسمي  دراسة  مهميجب  و"إشعار  عوامل " 

في  املخاطرة الواردين  التسجيل هذا"  املستثمرين  مستند  ِقَبل  من   املؤهلين  بعناية 

  
ً
أسهم الشركة بعد النتهاء من تسجيلها في    بالستثمار املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

 في السوق املوازية
ً
 مباشرا

ً
. وإدراجها إدراجا

 

 املستشار املالي 

 

 

 
 

  

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية
ُ
كامل    ومنفردين  مجتمعين في هذا املستند  "(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم  الهيئةباململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "  يحتوي هذا املستند على معلومات ق

سعودية  تداول الشركة و   عقول، أنه ل توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها املستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ول تتحمل الهيئةاملسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد امل

د تحري  تثمار بموجب هذا املستنمسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو العتماد على أي  جزء منه. ويجب على الراغبين في الس تأكيدات تتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي   أي مسؤولية عن محتويات هذا املستند، ول تعطيان أي  

 ستشار مالي مرخص له. مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب استشارة م 

 

 ( م 2022/ 28/12هـ )املوافق 1444/ 06/ 04بتاريخ  صدر هذا املستند 

 



 



 

 أ   

 إشعار مهم 

واألسهم محل اإلدراج املباشر. وسيعامل املستثمرون املؤهلون املحتملون الذين  للتجارة  بلدي للدواجن    شركةيقدم هذا املستند معلومات تفصيلية كاملة عن  

ملوازية على أساس أن قرار الستثمار يستند إلى  يرغبون بالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد النتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق ا

املستشار املالي شركة   أو موقع(  sa.com-www.balady) الشركة على اإلنترنت طالع عليها من خالل زيارة موقعاملعلومات التي يحتويها هذا املستند، والتي يمكن ال 

يقين املالية  كما سيتم اإلعالن من قبل املستشار املالي "شركة  .)www.cma.org.sa(أو موقع هيئة السوق املالية  (www.yaqeen.sa)يقين املالية )يقين كابيتال( 

عن نشر مستند التسجيل وإتاحته للمستثمرين املؤهلين خالل    (www.saudiexchange.sa)"  السعودية  "تداول   شركة تداول السعوديةعلى موقع  )يقين كابيتال(  

 قبل اإلدرا14املدة املحددة وفق قواعد طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرة )خالل فترة ل تقل عن )
ً
 ج املباشر( وعن أي تطورات أخرى. ( يوما

  أعضاء   ويتحمل  الهيئة،  عن  قواعد طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرة الصادرة   متطلبات  حسب  تقديمها  تم  تفاصيل  على  مستند التسجيل هذا  يحتوي 

  ويؤكدون   هذا املستند،  في  الواردة   املعلومات  دقة  عن  املسؤولية  كامل  ومنفردين،  مجتمعين  (68،  جعلى الصفحة )  هذا املستند  في أسمائهم  الواردة   اإلدارة   مجلس

  أي   جعل  إلى  املستند  تضمينها  عدم  يؤدي   أن  يمكن  أخرى   وقائع  أي  توجد  ل  أنه  املعقول،  الحد  وإلى  املمكنة  الدراسات  جميع  إجراء  بعد واعتقادهم علمهم  حسب

أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا املستند أو  أي مسؤولية عن محتويات هذا املستند، ول تعطيان  تداول السعودية  وشركة  ول تتحمل الهيئة  ،  مضللة  فيها  واردة   إفادة 

مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو العتماد على أي  جزء منه. ويجب على الراغبين في  اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي  

حتويات هذا املستند،  الستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية. وفي حال تعذر فهم م

 ب استشارة مستشار مالي مرخص له.يج

بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق    يتعلق  فيما  ("املالي  املستشار")  كمستشار مالي(  يقين املالية )يقين كابيتال  تم تعيين شركة  وقد

 املوازية.

األسهم محل اإلدراج   وقيمة  للشركة املالي  الوضع   يتأثر  أن   يمكن  الخصوص  وجه  وعلى   للتغيير،  عرضة  إصداره   تاريخ  في هذا املستند كما  في  الواردة   املعلومات   إن

عدم استخراج    )عوامل  سيطرة الشركة على سبيل الذكر ل الحصر: ل  تخضع التي  و   ةيلعوامل الداخلعن ا  التي قد تنتج  املستقبلية  التطورات ب  سلبي   بشكل   املباشر

، ..إلخ(، وكذلك العوامل  عوامل انخفاض جودة املنتجات،  واإلنتاج  التشغيل عمليات  قصور أو انقطاع    والشهادات، عوامل  ح أو عدم تجديد التراخيص والتصاري

 (أخرى  سياسية أو اقتصادية عوامل  أي أو والضرائب الفائدة  ومعدلت التضخم عواملالشركة على سبيل الذكر ل الحصر :)التي ل تخضع لسيطرة ة  يالخارج

 راجع قسم رقم )
ً
  أو   شفهية  اتصالت  أي  على  ول  هذا املستند  على  شكل  بأي  العتماد  أو  تفسير   أو   اعتبار  يجب  ( "عوامل املخاطرة" في هذا املستند(، ول2)فضال

 .املستقبلية األحداث أو النتائج أو باألرباح  يتعلق فيما بيان أو كوعد تفسيرها أو اإلدراج بأسهم يتعلق فيما مطبوعة أو كتابية

بمثابة  اعتبار  يجوز   ل إدارتها أو  من  توصية  هذا املستند  أو أعضاء مجلس  في األسهم محل اإلدراج   عملية   في  باملشاركة  مستشاريها  من  أي  الشركة  الستثمار 

  أو   الفردية  الستثمارية  األهداف  العتبار  في  األخذ  دون   إعداد هذا املستند  وقد تم  عامة،  طبيعة  املستند ذاتهذا    املعلومات التي يحتوي عليها  وتعتبر .  املباشر

وقبل اتخاذ أي قرار بالستثمار، على كل مستلم    . الخاصة لاشخاص الراغبين بالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر  الستثمارية  الحتياجات  أو   املالي  الوضع

الستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد    بخصوصمن قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة    لهذا املستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة

به، بما في ذلك   الخاصة  والحتياجات الستثمارية  واألوضاع  لاهداف  ا املستندهذ  في  املدرجة  فرصة الستثمار واملعلومات  مالءمة  مدى  لتقييم  وذلك  بدء تداولها،

 ل
ً
بعض املستثمرين دون غيرهم،  املزايا واملخاطر املتعلقة بالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر، قد يكون الستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر مناسبا

م العتماد على قرار طرف آخر بالستثمار أو عدم الستثمار كأساس للدراسة املفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم ويجب على املستثمرين املحتملين عد

 ألولئك املستثمرين.  ةلالستثمار أو على الظروف الخاص

 أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد بها.وتطلب الشركة واملستشار املالي من متلقي هذا املستند الطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء 

http://www.cma.org.sa/
http://www.tadawul.com.sa/


 

 ب  

املالية   املعلومات  

،  (م2020ديسمبر    31م )التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في  2021ديسمبر    31  املالية املنتهية فيللسنة  تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة  

  30م )التي تتضمن أرقام املقارنة لفترة الستة أشهر املنتهية في  2022يونيو    30املوجزة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في  القوائم املالية األولية  وتم إعداد  

ر واإلصدارات األخرى  ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاييIFRSللمعايير الدولية للتقارير املالية )وفًقا    م( واإليضاحات املرفقة بهما2021يونيو من عام  

، وقد تمت مراجعة وتدقيق وفحص كل من القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية  (SOCPAالتي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )

حاسبون املتحدون لالستشارات املهنية، هذا وتقوم الشركة بإصدار م املشار إليها أعاله من قبل شركة امل2022يونيو    30م و الفترة املنتهية في  2021ديسمبر    31في  

 قوائمها املالية بالريال السعودي. 

 للمعايير الدولية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )م  2020ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية في    املاليةوتجدر اإلشارة إلى أن الشركة أعدت قوائمها  
ً
( SMEsوفقا

  معتمد   مراجع آخرقبل   من  تم مراجعتها وتدقيقهاالتي  و   ، (SOCPA)  واملحاسبيناملعتمدة في اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين  

صَدر رأي متحفظ  ،  (SOCPA)  واملحاسبينالهيئة السعودية للمراجعين  لدى  
َ
على كشف أعمار الديون للتحقق من    الطالعلم يتمكن من  واملتضمن: )بأنه  والذي أ

 راجع القسم الفرعي )  . (كفاية مخصص الديون املشكوك في تحصيلها من العمالء
ً

 إصدار واعتماداملخاطر املتعلقة بإعادة  ( "2.1.9)وملزيد من املعلومات فضال

   املعلومات )ملزيد من  املخاطر"( و  ( "عوامل2" من القسم )م ورأي املراجع الخارجي املستقل2020ديسمبر    31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية  
ً
  راجع   فضال

( الفرعية  في  2.1.10الفقرة  بالتغيرات  "املخاطر املتعلقة  الفرعي  (  أو نشاط  2(1.املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم  صدر 
ُ
بامل املتعلقة  "املخاطر   )

   .("8"عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "( 2الشركة وعملياتها" من القسم )

 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية

  الفتراضات  عن املستقبل في الشركة ظروف تختلف وقد. ومفصح عنها في هذا املستند محددة  افتراضات أساس على املستند اهذ في  الواردة  التوقعات إعداد تم

 التوقعات.  هذه  اكتمال أو بدقة يتعلق فيما وبالتالي فإنه ل يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد املستخدمة،

 

 الدللة  ذات  الكلمات  بعض  استخدام  خالل  من  عام  بشكل  عليها  يستدل  أن  يمكن  والتي  ،"مستقبلية  إفادات"  املستند  اهذ  في  الواردة   التوقعات  بعض  وتمثل

  والصيغ   ،" قد"  ، "سوف"   ،"املحتمل  "من  يحتمل"،"  ،"املمكن  "من  يمكن"،"  ، "املتوقع  من "  ،" يتوقع"  ،"يعتقد"  ، "يقدر"   ،"ينوي "  ،"يعتزم "  ، "يخطط"  مثل  املستقبلية

  تشكل   ل  لكنها  مستقبلية،  أحداث  بخصوص  للشركة  الحالية  النظر  وجهة  اإلفادات  هذه   وتعكس.  املعنى  في  لها  املشابهة  أو  املقاربة  املفردات  من  وغيرها  لها  النافية

 
ً
   أو  ضمانا

ً
 إلى   وتؤدي  نتائجها  أو   إنجازاتها  أو  للشركة  الفعلي  األداء  على  تؤثر  قد  التي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  إذ  للشركة،  مستقبلي   فعلي  أداء  ألي  تأكيدا

   اإلفادات  هذه   تضمنته   عما  كبير   بشكل  اختالفها
ً
   أو  صراحة

ً
  أكثر  بصورة   األثر  هذا  مثل  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي   والعوامل  املخاطر  أهم  استعراض  تم  وقد.  ضمنا

 
ً
  عدم   أو  صحة  عدم  ثبت  لو  أو  العوامل،  هذه   من  أكثر   أو  واحد  تحقق  لو  وفيما"(.  املخاطرة   عوامل"(  2)  قسم رقم  راجع)  املستند  اهذ  في  أخرى   أقسام  في  تفصيال

 .املستند اهذ في املوضحة تلك  عن جوهري  بشكل تختلف قد للشركة الفعلية النتائج فإن املستند، اهذ في الواردة  التقديرات أو التوقعات من أي دقة

 

 
ً
 اعتماد  بعد  وقت    أي  في  علمت  إذا  الهيئة  إلى  تكميلي  مستند تسجيل  بتقديم  الشركة  ستقوم  ،واللتزامات املستمرة طرح األوراق املالية  ملتطلبات قواعد    ومراعاة

 كان  مهمة  مسائل  أي  ظهور (  2)  أو  ، مستند التسجيلوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  (  1)  بأي من اآلتي:  اإلدراجوقبل اكتمال    الهيئة  من  املستند  اهذ

  نتيجة   ذلك  كان   سواءً   املستند،  اهذ  تضمنها  معلومات  أي  تعديل   أو  تحديث   تعتزم  ل  الشركة  فإن  الحالتين،  هاتين   وباستثناء.  مستند التسجيل  في  تضمينها  يجب 

  التي   املستقبلية  والتوقعات  والظروف  األحداث  فإن  والتقديرات،  املؤكدة   غير   واألمور   املخاطر  لهذه   ونتيجة.  ذلك  غير   أو  مستقبلية  حوادث  أو  جديدة   معلومات

   تحدث  ل  وقد  الشركة  تتوقعه  الذي   النحو  على  تحدث   ل  قد   املستند  اهذ  يتناولها
ً
  اإلفادات  جميع  فحص  املحتملين  املؤهلين  املستثمرين  على  يتعين  وعليه،.  مطلقا

 . أساس ي بشكل   املستقبلية اإلفادات على العتماد عدم  مع اإليضاحات هذه  ضوء في املستقبلية

 

 

 



 

 ج  

 

 دليل الشركة

 أعضاء مجلس اإلدارة * 

 املنصب  االسم 
صفة  

 العضوية 

 االستقاللية 

  *** 
 الجنسية 

 العمر 

 )سنة( 

 األسهم اململوكة 

 "مباشرة"

 األسهم اململوكة 

 "غير مباشرة" 

 النسبة  العدد النسبة  العدد

 اإلدارة  مجلس  رئيس * الشهراني مفرح سعد الرحمن عبد
  غير

 تنفيذي

  غير

 مستقل
 - - 14.00% 919,800 55 سعودي

 اإلدارة مجلس رئيس نائب (1* )عادل عبدالرحمن علي الشهراني
  غير

 تنفيذي

  غير

 مستقل
 - - % 0.571 37,500 37 سعودي

 اإلدارة مجلس عضو  بثيع العواشزمحمد عبدهللا 
  غير

 تنفيذي

  غير

 مستقل
 - - 14.00% 919,800 73 سعودي

 اإلدارة مجلس عضو  هباش مربعمريع سعد 
  غير

 تنفيذي
 - - - - 37 سعودي مستقل

 اإلدارة مجلس عضو  صالح القحطاني  محمد الرحمن عبد
  غير

 تنفيذي
 - - - - 41 سعودي مستقل

 اإلدارة مجلس عضو  القحطاني  حمد علي حامد
  غير

 تنفيذي
 - - - - 48 سعودي مستقل

 الشهراني  هشبل عبدهللا تركي
 اإلدارة مجلس عضو 

 املنتدب
 تنفيذي

  غير

 مستقل
 - - 14.00% 919,800 61 سعودي

 أمين سر مجلس اإلدارة **

 تنفيذي مين السرأ **تركي ال  محمد مشبب محمد
غير  

 مستقل
 - - 24 سعودي

- - 

 املصدر: الشركة
 

ملجلس اإلدارة، والسيد/    رئيًسا  الشهرانيالرحمن سعد مفرح    عبد   /تعيين السيد م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله  17/04/2022هـ )املوافق  16/09/1443املنعقدة في تاريخ  تحولية  * وافقت الجمعية ال 

 لرئيس مجلس اإلدارة  الشهراني علي عبدالرحمنعادل  
ً
 م(. 16/04/2027ه )املوافق 09/11/1448تاريخ في   وتنتهي م(17/04/2022هـ )املوافق 16/09/1443وذلك ملدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نائبا

كأمين سر ملجلس اإلدارة من تاريخ تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس اإلدارة   محمد مشبب محمد ال تركيعلى تعيين السيد/    م(26/05/2022هـ )املوافق  25/10/1443تاريخ  ** وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في  

 م(.04/2027/ 16ه )املوافق 09/11/1448تاريخ الحالي، والتي تنتهي في  

 وتتمثل عوارض الستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من: عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض الستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة،  تم الستناد على لئحة حوكمة الشركات الصادرة ***

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة  -1
ً
 مع من يملك هذه النسبة.  أن يكون مالكا

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خم  -2
ً
 سة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. أن يكون ممثال

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  -3

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  -4

 له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  أن تكون  -5

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.   -6

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.  -7

 خالل العامين امل -8
ً
 لحص أن يعمل أو كان يعمل موظفا

ً
ص سيطرة اضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كاملحاسبين القانونيين وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين. 

 ة. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشرك -9

% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها  50( ريال سعودي أو  200,000أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف ) -10

 مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.  

 ى تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. أن يكون قد أمض ى ما يزيد عل -11

 أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.  -12

 %( من رأس مال الشركة. 0.571تمثل نسبة ) والتي( 37,500)زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة/عادل عبدالرحمن علي الشهراني( اسهم بعدد ) تمتلك السيدة/ هدى ظافر عبدهللا هشبل (1)
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 املسجل عنوان الشركة 

 للتجارة بلدي للدواجنشركة 

   وادي بن هشبل–  خميس مشيط

 61311 الرمز البريدي 51846 ص.ب 

 السعودية اململكة العربية 

 966172644666+هاتف: 

 966172644666+فاكس: 

 Info@Balady-Sa.Comالبريد اإللكتروني: 

 sa.com-www.baladyاملوقع اإللكتروني:  

 

 

 الشركة  ممثال 
 

 املمثل الثاني  املمثل األول  البيان

 الشهراني  هللا عبد تركى العزيز عبد الشهراني  مفرح سعد الرحمن عبد السم 

 ي التنفيذ لرئيسنائب ا دارة رئيس مجلس اإل  الصفة 

 العنوان  
 وادي بن هشبل –خميس مشيط  وادي بن هشبل –خميس مشيط 

 102 966172644666+ 101 966172644666+ رقم الهاتف 

 966172644666+ 966172644666+ رقم الفاكس 

 alqtami@balady-sa.com sa.com-@baladya.alshahrani البريد اإللكتروني 

 www.balady-sa.com املوقع اإللكتروني 

 الشركة: املصدر  

 

 

 األسهم  سوق 

       شركة تداول السعود ة )تداول السعود ة(

 6897العليا  – طريق امللك فهد

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني:  

 

 

http://www.balady-sa.com/
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 املستشارون 

 املستشار املالي  

   املالية ) قين كابيتال(  قينشركة 

 ارع العليا ش  –حي الورود   – الرياض 

 11421الرياض  884 ب.ص 

 اململكة العربية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

 96611+4609356فاكس: 

 sayaqeen@Addingvalue.البريد اإللكتروني: 

 www.yaqeen.saاملوقع اإللكتروني:  
 

  املحاسب القانوني

 لالستشارات املهنية املحاسبون املتحدون 

 طريق العروبة –حي العليا  –الرياض   

  12333الرياض  8335 ب.ص

  السعودية  العربية اململكة

 9361 416 11 966+: هاتف

 9349 416 11 966+: فاكس

 Info@rsmsaudi.com: اإللكتروني البريد

 www.rsmksa.com:  اإللكتروني املوقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنويه

 من املستشار املالي واملحاسب القانوني املذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في  
ً
الشكل  هذا املستند وفق  كال

أو أي من أقاربهم ل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا املستند. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها  

 أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذا املستند. 
ً
 يملكون أسهما

http://www.yaqeen.com.sa/


 

 و  

   لخصامل
قد تكون مهمة  لفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند. وعليه فإن هذا امللخص ل يحتوي على كافة املعلومات التييهدف هذا امللخص إلى تقديم خ

لهذا املستند، وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة  للمستثمرين املحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة  املستند  ومراجعة هذا   بالنسبة 

املس هذا  مراعاة  املحتملين على  املستثمرين  قبل  املباشر من  اإلدراج  األسهم محل  في  بالستثمار  يتعلق  قرار  أي  ُيبنى  أن  وعلى وجه    تند ككل.بالكامل، ويجب 

)عوامل املخاطرة( قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسهم   (2)رقم    ( والقسمأفحة )« في الصمهمالخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار  

 .محل اإلدراج املباشر الخاضعة لهذا املستند

 اسم الشركة ووصفها وتأسيسها 

( رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  للتجارة  للدواجن  بلدي  وبتاريخ  956شركة   )

)املوافق  1443/ 11/09 والقرار  12/04/2022هـ  رقمم(،  وتاريخ  985) الوزاري  )املوافق 09/10/1443(  هـ 

10/05 /2022( رقم  التجاري  السجل  وبموجب  وتاريخ  5855028225م(،  )املوافق  18/04/1428(  هـ 

يبلغ رأس مال الشركة خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف .  م( الصادر بمحافظة خميس مشيط2007/ 05/05

( سهم عادي مدفوعة  6,570,000م إلى ستة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف )( ريال سعودي مقس  65,700,000)

، خميس مشيط في محافظة  الشركة  ، ويتمثل عنوان  ( ريالت سعودية10القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة )

 . اململكة العربية السعودية 61311الرمز البريدي  51846ص.ب ، وادي بن هشبل مركز 

تأسست شركة بلدي للدواجن للتجارة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم  •

م( الصادر بمحافظة خميس مشيط 05/05/2007هـ )املوافق  18/04/1428( وتاريخ  5855028225)

( حصة 600,000م إلى ستمائة ألف )( ريال سعودي مقس  600,000و برأس مال قدره ستمائة ألف )

( ريال سعودي ويمتلك الشركاء املؤسسين وهم 1نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها واحد )

( السيد/ 3سيد/ تركي عبدهللا هشبل الشهراني، و ( ال2الشهراني، و  آل محي( السيد/ عبدالرحمن علي  1

و العواشز،  بثيع  عبدهللا  و4محمد  الشهراني،  محمد  مبارك  سعيد  السيد/  نوضاء 5(  السيدة/   )

( السيدة/ حصة سيف سعد الشهراني حصًصا متساوية في رأس املال 6عبدالرحمن سعيد الشهراني، و

( ريال سعودي وتمثل ملكية 100,000مائة ألف )( حصة وقيمتها السمية  100,000بواقع مائة ألف )

 %( من إجمالي ملكية الشركة. 16.66كل شريك نسبة )

)املوافق  1429/ 19/10وبتاريخ   • محمد  2008/ 18/10هـ  مبارك  سعيد  السيد/  الشريك  تنازل  م( 

( ألف  مائة  والبالغة  حصصه  جميع  عن  ألف 100,000الشهراني  مائة  السمية  وقيمتها  حصة   )

( حصة وقيمتها السمية  20,000ريال سعودي لصالح بقية الشركاء بواقع عشرين ألف )   (100,000)

الشهراني،    آل محي( الشريك/ عبدالرحمن علي  1( ريال سعودي لكل شريك وهم  20,000عشرين ألف )

و2و الشهراني،  هشبل  عبدهللا  تركي  الشريك/  و3(  العواشز،  بثيع  عبدهللا  محمد  الشريك/   )4 )

نوضا والشريك/  الشهراني،  عبدالرحمن سعيد  لتصبح 5ء  الشهراني  الشريك/ حصة سيف سعد   )

( حصة وقيمتها السمية مائة  120,000ة كل شريك بعدد مائة وعشرين ألف )يإجمالي حصص ملك

%( من إجمالي ملكية 20.00ة كل شريك نسبة )ي( ريال سعودي وتمثل ملك120,000وعشرين ألف )

 الشركة. 

)املوافق  11/04/1443وبتاريخ   • سعيد  16/11/2021هـ  عبدالرحمن  نوضاء  الشريك/  تنازلت  م( 

( ألف  مائة وعشرين  والبالغة  مائة  120,000الشهراني عن جميع حصصها  ( حصة وقيمتها السمية 

 الجديد/ عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني.( ريال سعودي لصالح الشريك 120,000وعشرين ألف )

قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من "ستمائة م(  29/03/2022هـ )املوافق  26/08/1443وبتاريخ   •

( )600,000ألف  ألف  وسبعمائة  مليون  وستين  "خمسة  إلى  سعودي"  ريال  ريال  65,700,000(   )

( ريال  65,100,000سعودي"، وقد تم الوفاء بمقدار الزيادة البالغة خمسة وستين مليون و مائة ألف )

ومائة وثالث وستين ألف وخمسمائة وثمانية    سعودي عن طريق تحويل مبلغ تسعة وخمسين مليون 



 

 ز  

( ريال سعودي من حساب األرباح املبقاه إلى حساب رأس مال الشركة، وتحويل 59,163,528وعشرين )

( ريال سعودي 5,936,472مبلغ خمسة ماليين وتسعمائة وستة وثالثين ألف وأربعمائة واثنين وسبعين )

 لشهادة مراقب الحسابات، كما  من حساب رأس املال اإلضافي الى حساب رأس  
ً
مال الشركة وذلك طبقا

( قرر الشريك السيد/ عبدالرحمن بن علي آل محي الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة 1

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان  394,200ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( قرر 2%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00ل سعودي وتمثل نسبة )( ريا3,942,000وأربعين ألف )

الشريك السيد/ تركي عبدهللا هشبل الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة 

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف 394,200وتسعين ألف ومائتان )

( قرر الشريك السيد/ 3%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00عودي وتمثل نسبة )( ريال س3,942,000)

ألف   وتسعين  وأربعة  ثالثمائة  والبالغة  من حصصه  جزء  عن  التنازل  العواشز  بثيع  عبدهللا  محمد 

(  3,942,000( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف )394,200ومائتان )

( قرر الشريك السيد/ عبدالرحمن  4%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00وتمثل نسبة ) ريال سعودي

ومائتان   ألف  وأربعة وتسعين  ثالثمائة  والبالغة  التنازل عن جزء من حصصه  الشهراني  سعد مفرح 

(394,200( ألف  وأربعين  واثنان  وتسعمائة  ماليين  ثالثة  السمية  وقيمتها  ريال  3,942,000( حصة   )

( قررت الشريك السيدة/ حصة سيف  5%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00تمثل نسبة )سعودي و 

ومائتان  ألف  وتسعين  وأربعة  ثالثمائة  والبالغة  حصصه  من  جزء  عن  التنازل  الشهراني  سعد 

(394,200( ألف  وأربعين  واثنان  وتسعمائة  ماليين  ثالثة  السمية  وقيمتها  ريال  3,942,000( حصة   )

عنها مليون  ازل  تن امل%( من إجمالي ملكية الشركة، وبلغ مجموع عدد األسهم  6.00بة )سعودي وتمثل نس

( حصة وقيمتها األسمية تسعة عشر مليون وسبعمائة  1,971,000)لف  أوتسعمائة وواحد وسبعين  

كما قرر  ،  ( شريك جديد 85دد خمسة وثمانين )( ريال سعودي وذلك إلى ع19,710,000وعشرة ألف )

 . الشركاء باإلجماع التحول إلى شركة مساهمة مقفلة

املوافقة  املتضمن  (  956م( صدر القرار الوزاري رقم )2022/ 12/04ه )املوافق  11/09/1443وبتاريخ   •

م(  10/05/2022ه )املوافق 09/10/1443على الترخيص بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة، وبتاريخ 

املوافقة على إعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة   ناملتضم(  985صدر القرار الوزاري رقم )

م إلى ستة  ( ريال سعودي مقس  65,700,000برأس مال قدره خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف )

( ألف  وسبعين  وخمسمائة  )6,570,000ماليين  عشرة  سهم  كل  قيمة  عادي،  سهم  ريالت 10(   )

د الشركة بسجل الشركات املساهمة.  ،سعودية   وقد تم قي 

)املوافق  05/11/1443وبتاريخ   • ملساهمي 04/06/2022ه  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  م( 

م( باإلدراج 26/05/2022ه )املوافق  25/10/1443الشركة على توصية مجلس اإلدارة الصادرة بتاريخ  

 .املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية

 لخص أنشطة الشركة م

نشاطها   الشركة  )تمارس  رقم  التجاري  السجل  )املوافق 18/04/1428  وتاريخ(  5855028225بموجب  ه 

   . (م29/10/2026)املوافق  هـ18/05/1448 بتاريخوالذي ينتهي ، م( الصادر بمدينة الرياض2007/ 05/05

التجاري   في سجلها  الشركة كما  أنشطة  املجازر في  تتمثل  والطيور )  تشغيل  الدواجن والرانب  لحوم  وتهيئة  ،  ( ذبح 

 اللحوم املبردة واملجمدة، صناعة أعالف الدواجن. نتاج وإأنواع لحوم الدواجن والرانب والطيور الطازجة، نتاج وإ

 بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي 
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إن  املختصة  الجهات  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول  وبعد  املتبعة  األنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس 

  .وجدت

هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لانشطة الحالية، والتي جميعها سارية املفعول حتى 

 راجع القسم 
ً
تاريخ هذا املستند. )وملزيد من املعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال

  الحكومية" في هذا املستند(. تصاريحوالالتراخيص ( " 3.20)

، وشراء  وتفريخ الدجاج استيراد وشراء وبيع البيض    ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذا املستند في

مزارع الدواجن، إنشاء   وإدارة   البيطرية، وتملك وتشغيل  وتقديم العنايةوبيع الصوص، وتربية الدواجن وتعليفها  

  إدارة وتشغيل املجازر إقامة و العالف املخصصة للدواجن،  وإدارة وتشغيل مصانع    إقامة  ائر،تجهيز الحظ وتركيب و 

في املتاجر أو من خالل موزعي   منتجات الشركة وتوزيعها، تسويق املخصصة لذبح وتهيئة الدجاج وإعداد املقطعات 

 الشركة املعتمدين.

( "املنتجات  3.10( "املشاريع تحت التنفيذ" والفقرة الفرعية رقم )3.9في الفقرة الفرعية رقم )  هم ذكر باستثناء ما ت

ل يوجد للشركة أي منتجات أو  ( "خلفية عن الشركة وطبيعة اعمالها" فإنه  3املبتكرة للشركة" من القسم رقم )

 نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ هذا املستند.

أسهمهم،  املساهمون   وعدد  الكبار، 

 ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج 

  يملك  الذين الكبار املساهمين إن
ً
 هم: الشركة أسهم من أكثر ( أو5باملائة )% خمسة منهم كال

 االسم م
 كبار املساهمين قبل اإلدراج

 النسبة من إجمالي عدد األسهم عدد األسهم اململوكة 

 % 14.00 919,800 الشهراني عبدالرحمن علي آل محي  1

 % 14.00 919,800 تركي عبدهللا هشبل الشهراني  2

 % 14.00 919,800 محمد عبدهللا بثيع العواشز 3

 % 14.00 919,800 عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني  4

 % 14.00 919,800 حصة سيف سعد الشهراني 5

 70.00% 4,599,000 اإلجمالي 

 : الشركة املصدر 

ملؤسسة  الذ ن  جوز  الكبار  املساهمون 

قواعد   بموجب  املعّينة  املالية  السوق 

 لتقد ره، وعدد 
ً
اإلدراج بيع أسهمهم وفقا

اإلدراج   قبل  ملكيتهم  ونسبة  أسهمهم، 

متطلبات  استيفاء  خطة  تطبيق  وبعد 

 لقواعد  
ً
السيولة املقدمة إلى السوق وفقا

 اإلدراج

 
 لستيفاء 

ً
نة لبيع أي من أسهم املساهمين الكبار في الشركة، وذلك نظرا ل يوجد مؤسسة سوق مالية مرخص لها معي 

الشركة متطلبات السيولة الواردة في املادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج، حيث أن عدد املساهمين في الشركة  

رأس مال الشركة كما في   من  %(28.86نسبته )  ماساهم يملكون  ( م83)  عليهم تعريف الجمهور يبلغوالذين ينطبق  

 تاريخ هذا املستند.

صدر 
ُ
  مدفوع بالكامل. ريال سعودي( 65,700,000) خمسة وستون مليون وسبعمائة ألف رأس مال امل

صدر 
ُ
 . القيمة بالكاملسهم عادي مدفوعة   (6,570,000) ألف ستة ماليين وخمسمائة وسبعون  إجمالي عدد أسهم امل

 ( ريالت سعودية. 10عشرة ) القيمة االسمية للسهم 



 

 ط  

 ريال سعودي للسهم الواحد. (91)ن و واحد وتسع عند اإلدراج اإلسترشادي سعر السهم 

 األحقية في األرباح

تستحق  و   ،تفضيلية  حقوق   لحامله  سهم  أي  يعطي  ول  واحدة،  فئة  من   عادية  أسهم  هي  الشركة  أسهم  جميع  إن

وعن   هذا  التسجيل  مستند  تاريخ  من   
َ
اعتبارا الشركة  تعلنها  أرباح  أي  من  حصتها  املباشر  اإلدراج  محل  األسهم 

 راجع قسم رقم )
ً
 ( "سياسة توزيع األرباح"(. 5السنوات املالية التي تليها )فضال

 حقوق التصويت 

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

  سواءً )  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد  صوت  في  الحق  لحامله  سهم

 آخر من غير أعضاء مجلس ،  فيه  والتصويت(  العادية  غير  أو  العادية
ً
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

 . إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة

 القيود املفروضة على األسهم 

اثني عشر    مدة  أسهمهماملستند التصرف في    ( في هذاحة )كبار املساهمين املذكور أسمائهم في الصفحيحظر على  

 من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية12)
ً
 هذه   انتهاء  بعد  أسهمهم  في  التصرف   لهم  ويجوز   ،( شهرا

 .املسبقة الهيئة  موافقة على الحصول  دون  الفترة

 األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها 
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لاسهم سواًء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها 

 بشكل مباشر في السوق املوازية. 

تداول  فئات املستثمرين الذ ن  حق لهم 

 أسهم الشركة

  املساهمين )باستثناء    الحاليين  املساهمين  على  املوازية  السوق   في  املباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول   يقتصر

 فترة  عليهم  تنطبق  والذين(  حأكثر من رأس مالها املذكورين في الصفحة )  أو) %5الذين يملكون )  الشركة  في  الكبار

 : وهم املؤهلين املستثمرين فئات إلى باإلضافة ؛(الحظر

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. •

كون مؤسسة السوق املالية تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له   مالية  سوق   مؤسسة  عمالء •

نتقد   بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح والستثمار في السوق   ُعي 

 املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

 أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

 ا ديرها مؤسسة سوق مالية مرخص له تالشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة   •

 في ممارسة أعمال اإلدارة. 

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

 الستثمار. صناديق  •

األجانب غير املقيمين املسموح لهم بالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص   •

 لستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.  اإلسترشاديعليها في الدليل 

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.  •

 فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم  •

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 ل يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال   ✓

 املاضيةسعودي و 
ً
   .ل تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل الثني عشرة شهرا

 تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. أل ✓

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

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة  ✓
ً
 .من قبل الهيئةأن يكون حاصال

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

 معترف بها دولًيا. 

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. •

 

 



 

 ي  

 ملخص املعلومات األساسية

 

 تنويه للمستثمرين 

 ألنه ملخص فإنه ل يشتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة    ؛املستند  اهذيقدم هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة في  
ً
للمستثمرين  ونظرا

 في السوق  و نتهاء من تسجيلها  بعد ال   الشركةأسهم  ستثمار في  ل بالكامل قبل اتخاذ قرار با  قراءته  املستند   اهذويجب على مستلمي    ،املؤهلين 
ً
 مباشرا

ً
إدراجها إدراجا

املخاطر" الواردين في مستند التسجيل هذا   ( "عوامل2إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم )وعلى وجه الخصوص، فإنه يجب مراجعة ماورد في قسم "  .املوازية

   بعناية
ً
العبارات املختصرة الواردة وقد تم تعريف بعض املصطلحات و   لشركة.بالستثمار في أسهم ا  من ِقَبل املستثمرين املؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

 . املستند اهذ في "املصطلحاتو   تعريفاتال" (1) قسمالفي  املستند اهذفي 

 

  نبذة عن الشركة

رقم   التجاري  السجل  بموجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  للتجارة  للدواجن  بلدي  شركة  وتاريخ  5855028225)تأسست  )املوافق 18/04/1428(  هـ 

( حصة نقدية 600,000م إلى ستمائة ألف )( ريال سعودي مقس  600,000م( الصادر بمحافظة خميس مشيط و برأس مال قدره ستمائة ألف )05/05/2007

( السيد/ تركي 2الشهراني، و  آل محيسيد/ عبدالرحمن علي  ( ال1( ريال سعودي ويمتلك الشركاء املؤسسين وهم  1متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها واحد )

و الشهراني،  هشبل  و3عبدهللا  العواشز،  بثيع  عبدهللا  محمد  السيد/  و4(  الشهراني،  محمد  مبارك  سعيد  السيد/  سعيد 5(  عبدالرحمن  نوضاء  السيدة/   )

(  100,000( حصة وقيمتها السمية مائة ألف )100,000قع مائة ألف )( السيدة/ حصة سيف سعد الشهراني حصًصا متساوية في رأس املال بوا6الشهراني، و

م( تنازل الشريك السيد/ سعيد 18/10/2008هـ )املوافق  19/10/1429وبتاريخ  .  ( من إجمالي ملكية الشركة%16.66)ريال سعودي وتمثل ملكية كل شريك نسبة  

( ريال سعودي لصالح بقية الشركاء بواقع  100,000( حصة وقيمتها السمية مائة ألف )100,000مبارك محمد الشهراني عن جميع حصصه والبالغة مائة ألف )

( ألف  )20,000عشرين  ألف  لكل شريك وهم  20,000( حصة وقيمتها السمية عشرين  ريال سعودي  الشريك/ عبدالرحمن علي  1(  و  آل محي(  ( 2الشهراني، 

( الشريك/ حصة  5( الشريك/ نوضاء عبدالرحمن سعيد الشهراني، و4( الشريك/ محمد عبدهللا بثيع العواشز، و3الشريك/ تركي عبدهللا هشبل الشهراني، و

( ريال 120,000( حصة وقيمتها السمية مائة وعشرين ألف )120,000ك بعدد مائة وعشرين ألف )ة كل شرييسيف سعد الشهراني لتصبح إجمالي حصص ملك

)املوافق  26/08/1443وبتاريخ  .  من إجمالي ملكية الشركة%(  20.00ة كل شريك نسبة )يسعودي وتمثل ملك قرر الشركاء زيادة رأس مال م(  2022/ 29/03هـ 

( ريال سعودي"، وقد تم الوفاء بمقدار الزيادة  65,700,000ودي" إلى "خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف )( ريال سع600,000الشركة من "ستمائة ألف )

( ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ تسعة وخمسين مليون ومائة وثالث وستين ألف وخمسمائة وثمانية  65,100,000البالغة خمسة وستين مليون و مائة ألف )

سعودي من حساب األرباح املبقاه إلى حساب رأس مال الشركة، وتحويل مبلغ خمسة ماليين وتسعمائة وستة وثالثين ألف وأربعمائة  ( ريال  59,163,528وعشرين )

 لشهادة مراقب الحسابات، كما  5,936,472واثنين وسبعين )
ً
( قرر الشريك  1( ريال سعودي من حساب رأس املال اإلضافي الى حساب رأس مال الشركة وذلك طبقا

( حصة وقيمتها السمية 394,200سيد/ عبدالرحمن بن علي آل محي الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )ال

السيد/ تركي عبدهللا    ( قرر الشريك2%( من إجمالي ملكية الشركة، و 6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف )

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان  394,200هشبل الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

سيد/ محمد عبدهللا بثيع العواشز التنازل عن  ( قرر الشريك ال3%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000وأربعين ألف )

( 3,942,000( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف )394,200جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة    ( قرر الشريك السيد/4%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00ريال سعودي وتمثل نسبة )

( ريال سعودي وتمثل نسبة  3,942,000( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف )394,200ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

حصة سيف سعد الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين    ( قررت الشريك السيدة/5%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00)

%( من إجمالي ملكية 6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان وأربعين ألف )394,200ألف ومائتان )

( حصة وقيمتها األسمية تسعة عشر مليون وسبعمائة وعشرة 1,971,000)لف  أعنها مليون وتسعمائة وواحد وسبعين  ازل  تناملالشركة، وبلغ مجموع عدد األسهم  



 

 ك  

( إلى ع19,710,000ألف  وذلك  ريال سعودي   )( وثمانين  مقفلة،  ( شريك جديد85دد خمسة  مساهمة  إلى شركة  التحول  باإلجماع  الشركاء  قرر  وبتاريخ  كما   .

)املوافق11/09/1443 )12/04/2022  ه  رقم  الوزاري  القرار  صدر  وبتاريخ  املتضمن  (  956م(  مقفلة،  مساهمة  شركة  إلى  بالتحول  الترخيص  على  املوافقة 

برأس مال قدره   املوافقة على إعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلةاملتضمن  (  985م( صدر القرار الوزاري رقم )10/05/2022ه )املوافق  09/10/1443

( سهم عادي، قيمة كل سهم  6,570,000م إلى ستة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف )( ريال سعودي مقس  65,700,000خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف )

( د الشركة بسجل الشركات املساهمة. وبتاريخ    ،( ريالت سعودية10عشرة  تم قي  )املوافق  05/11/1443وقد  امة غير م( وافقت الجمعية الع04/06/2022ه 

 .م( باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية26/05/2022  ه )املوافق 25/10/1443العادية ملساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة الصادرة بتاريخ  

( سهم 6,570,000وسبعين ألف )  م إلى ستة ماليين وخمسمائة( ريال سعودي مقس  65,700,000يبلغ رأس مال الشركة خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف )

ول يعطى أي مساهم أي حقوق  جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة،    .( ريالت سعودية10عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة )

 كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها
ً
   عنه  يوكل  أن  مساهم  لكل  يحق  كما،  تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيا

ً
  شخصا

الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. تستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حصتها من    إدارة   مجلس  أعضاء  غير   من  آخر

 من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات 
ً
 راجع قسم رقم )أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

ً
 ( "سياسة توزيع األرباح" في هذا املستند(.5املالية التي تليها. )فضال

نسبة ب  الشهراني   محي  آل   علي  عبدالرحمنالسيد/    أو أكثر من رأس مالها هم:) % 5، فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )هذا املستندوكما في تاريخ  

  عبدهللا   محمدالسيد/  ، و من رأس مال الشركة  (%14.00)بنسبة ملكية تبلغ    الشهراني  هشبل  عبدهللا  تركيوالسيد/   ،مال الشركةمن رأس    (%14.00)تبلغ  ملكية  

  ، من رأس مال الشركة   (%14.00)تبلغ  نسبة ملكية  ب الشهراني    مفرح  سعد  عبدالرحمنالسيد/  و   ،من رأس مال الشركة  (%14.00)تبلغ  نسبة ملكية  ب   العواشز  بثيع

 .من رأس مال الشركة (%14.00)تبلغ نسبة ملكية ب الشهراني  سعد سيف حصة /ة السيدو 

 

 اإلدراج قبل لكية الشركةمهيكل 

 : اإلدراج الشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 امللكية املباشرة

 القيمة اإلجمالية اإلسمية  النسبة  م االسم
 عدد األسهم 

( مئوية)نسبة   السعودي( ريال بال) 

 1 الشهراني  محي آل علي عبدالرحمن 919,800 9,198,000 14.00%

 2 تركي عبدهللا هشبل الشهراني  919,800 9,198,000 %14.00

 3 محمد عبدهللا بثيع العواشز 919,800 9,198,000 %14.00

 4 عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني  919,800 9,198,000 %14.00

 5 حصة سيف سعد الشهراني 919,800 9,198,000 %14.00

 6 مساهم(85)  %5مساهمون آخرون يمتلكون أقل من  1,971,000  19,710,000 % 30.00

 املجموع  6,570,000 65,700,000 % 100.00

 الشركة: املصدر

   .املستند هذا بتاريخ ماتوجد ملكيات غير مباشرة ك ل *

  



 

 ل  

 أنشطة الشركة الرئيسية  
  والذي(  م05/05/2007  املوافق)  ه18/04/1428  وتاريخ(  5855028225)  رقمالصادرة عن وزارة التجارة بال التجاري   السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس

 وتمارس الشركة أنشطتها   .م(29/10/2026هـ )املوافق 18/05/1448 بتاريخ ينتهي

التجاري   الدواجن والرانب والطيور ل  تشغيل املجازر في  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها  لحوم  زراعي    مشروع  ترخيص الشركة حاصلة على  )  ذبح وتهيئة 

عن الصادر  والزراعة  )تشغيلي(  واملياه  البيئة  )  وزارة  وتاريخ  20/ 06/ 008/101022بالرقم  )املوافق  19/02/1426(  بتاريخ  29/03/2005ه  ينتهي  والذي  م( 

ترخيص من وزارة الصناعة  الحصول على  )النشاط يتطلب   ، وإنتاج أنواع لحوم الدواجن والرانب والطيور الطازجة(م(29/03/2025ه )املوافق  30/09/1446

املعدنية( واملجمدة والثروة  املبردة  اللحوم  وإنتاج  على  )  ،  حاصلة  الالشركة  صناعية  منشأة  بالرقم  ترخيص  املعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  عن  صادر 

 صناعة أعالف الدواجن  ،(م(2027/04/05ه )املوافق  1448/10/28م( والذي ينتهي بتاريخ  2020/10/26ه )املوافق  1442/03/09( وتاريخ  431110118116)

 . ترخيص من وزارة الصناعة و الثروة املعدنية(الحصول على )النشاط يتطلب 

، وشراء وبيع الصوص، وتربية الدواجن وتعليفها  فريخ الدجاجويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذا املستند في استيراد وشراء وبيع البيض وت

ع العالف املخصصة للدواجن،  وتقديم العناية البيطرية، وتملك وتشغيل وإدارة مزارع الدواجن، إنشاء وتركيب وتجهيز الحظائر، إقامة وإدارة وتشغيل مصان

(  5855028225إقامة وإدارة وتشغيل املجازر املخصصة لذبح وتهيئة الدجاج وإعداد املقطعات بموجب السجل التجاري الصادر عن وزارة التجاري بالرقم )

وبموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر عن    م(29/10/2026هـ )املوافق  18/05/1448م( والذي ينتهي بتاريخ  05/05/2007ه )املوافق  18/04/1428وتاريخ  

 ( بالرقم  املعدنية  والثروة  الصناعة  وتاريخ  431110118116وزارة  )املوافق  1442/03/09(  بتاريخ  2020/10/26ه  ينتهي  والذي  )املوافق 1448/10/28م(  ه 

 املعتمدين.م(، وتسويق منتجات الشركة وتوزيعها في املتاجر أو من خالل موزعي الشركة 2027/04/05

 

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

 انتاج وتسويق منتجات الدواجن والبيض ولحومها املجمدة واملبردة واستيرادها وتصديرها. •

 تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الدواجن. •

 ية وتربية املواش ي والدواجن واملناحل.اإلنتاج الزراعي والحيواني وزراعة املحاصيل الزراع •

 انتاج وتسويق الفواكه والخضروات والعسل.  •

 انشاء وتشغيل مزارع الدواجن بكل أنواعها الالحم والبياض. •

 انشاء وتشغيل فقاسات البيض و املطاعم و منافذ بيع و منتجات الدواجن. •

 انشاء وتشغيل مسالخ الدواجن واستيراد البيض املخصب. •

 صناعة األعالف واألسمدة واستيرادها وتصديرها وتسويقها والحصول على وكالت في مجال معدات واعالف وادوية الدواجن وتسويقها.  •

 تملك األراض ي والعقارات.  •

 خدمات النقل والشحن والتبريد والتخزين. •

  .الالزمة من الجهات املختصة إن وجدتوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص 

)وملزيد من املعلومات    هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لانشطة الحالية، والتي جميعها سارية املفعول حتى تاريخ هذا املستند.

 راجع القسم  أنشطتهاحول التراخيص التي تمارس الشركة  
ً
( "خلفية عن الشركة وطبيعة  3والتصاريح الحكومية" من القسم )  صخيالترا( " 3.21)  بموجبها فضال

 . (أعمالها" من هذا املستند

( "خلفية 3( "املنتجات املبتكرة للشركة" من القسم رقم )3.10الفرعية رقم ) والفقرة ( "املشاريع تحت التنفيذ" 3.9في الفقرة الفرعية رقم )  ه باستثناء ما تم ذكر 

 عن الشركة وطبيعة اعمالها" فإنه ل يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ هذا املستند.

 

 

 

 

  



 

 م  

 

 تيجيته العامةواسترارسالة املصدر 

 رؤية الشركة  . أ

 .الدواجن نتاجإ من الذاتي لالكتفاء املوضوعة الخطة في  املساهمة خالل من اململكة اقتصاد دعم

 

 رسالة الشركة  .ب

 .تنافسية وبأسعار املحددة  للمعايير  طبقا عالية وجودة  غذائية قيمة  ذات اتمنتج بتقديم اللتزام

 

 العامة  استراتيجية الشركة .ج

 .له  املساندة  والقطاعات الدواجن نتاجإ قطاع في الرائدة  الشركات من  ظلتل العمل  جوانب جميع في املستمر والتطوير التحديث

 

 التنافسية للشركة  وامليزات نواحي القوة 

رفع  لقطاع  العلى مستوى  مبادرات حثيثة وزارة البيئة و املياه والزراعة    حيث تقودفي الكتفاء الذاتي،    2030رؤية اململكة    مساهمة الشركة في تحقيق .1

 %( من إجمالي الستهالك املحلي خالل الثالث األعوام القادمة.80) بنسبة في اململكة لحوم الدواجن نتاجإل نسبة الكتفاء الذاتي 

عات الدجاج وتسويقها  .2  وبيعها. توافر املعرفة والخبرة املتراكمة لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في قطاع تربية وانتاج الدواجن ومصن 

تتبعها الشركة    إلنتاجاملخصص  الكفاءة النتاجية ملزارع الدواجن واملصنع  بالشركة    تحكم .3 التي  عات الدجاج وفق معايير الجودة  الدواجن ومصن 

 واملواصفات القياسية السعودية. 

الدواجن من خالل علمية تص .4 تربية  في عملية  بالتحكم بمدخالت تصنيع األعالف املدخلة  العناصر قدرة الشركة  لتوليف  نيع دقيقة مخصوصة 

 العلفية الطبيعية.  

 البتكار املستمر إلطالق منتجات الدواجن بما يفي  بتفضيالت املستهلكين ويتماش ى مع مستويات الدخل للفرد.  .5

 وجود فريق عمل مؤهل ومحترف إلدارة عملية النتاج وضبط الجودة وتطوير وتسويق وبيع منتجات الشركة.   .6

 ؤسس ي الشركة من خالل الستثمار في الصول النتاجية بهدف الستجابة لحجم الطلب على منتجات الشركة والدخول ألسواق جديدة.تعزيز ثقة م .7

م  2020م و2019( لاعوام  46.30%( و)29.08%%( و)24.03والتي بلغت )  تتمتع الشركة بتحقيق معدلت نمو في القطاع خالل الثالث أعوام املاضية .8

  على التوالي. م 2021و



 

 ن  

 

 ملخص املعلومات املالية 

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

م )التي تتضمن أرقام  2022يونيو    30املالية األولية املوجزة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في  ، وتم إعداد القوائم  م(2020ديسمبر    31املالية املنتهية في  

( املعتمدة في اململكة العربية  IFRSم( واإليضاحات املرفقة بهما وفًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية )2021يونيو من عام    30املقارنة لفترة الستة أشهر املنتهية في  

 . (SOCPAلسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )ا

 للمعايير الدولية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )  م2020ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية في    املاليةوتجدر اإلشارة إلى أن الشركة أعدت قوائمها  
ً
( SMEsوفقا

مراجع آخر معتمد    قبل مراجعتها وتدقيقها من  تم التي  و (،  SOCPAاملعتمدة في اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )

صَدر رأي متحفظ ، (SOCPAالسعودية للمراجعين واملحاسبين ) لدى الهيئة
َ
 واملتضمن:   م23/06/2021بتاريخ في التقرير الصادر   والذي أ

 املدينة والدائنة. من الحصول على مصادقات تؤيد صحة أرصدة الذمم التجارية لم يتمكن أنه  •

 . على كشف أعمار الديون للتحقق من كفاية مخصص الديون املشكوك في تحصيلها من العمالء الطالعمن أنه لم يتمكن  •
 

ر رأي  حيث أصَد وتدقيق من قبل نفس املراجع    ةمراجعتم  م و 2020ديسمبر    31الشركة بإعادة القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في    وعليه قامت

   ، واملتضمن:م03/08/2021في التقرير الصادر بتاريخ متحفظ 

 . على كشف أعمار الديون للتحقق من كفاية مخصص الديون املشكوك في تحصيلها من العمالء الطالعمن أنه لم يتمكن  •
 

 راجع  
ً

م ورأي 2020ديسمبر    31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية    إصدار واعتماداملخاطر املتعلقة بإعادة  ( "2.1.9الفرعي )  الفقرة )وملزيد من املعلومات فضال

 راجع الفقرة الفرعية )  )ملزيد من املعلوماتو(  ( "عوامل املخاطر"2" من القسم )املراجع الخارجي املستقل
ً
( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير  2.1.10فضال

صدر أو نشاط2(1.املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم الفرعي 
ُ
( "عوامل املخاطر" في الصفحة رقم 2الشركة وعملياتها" من القسم ) ( "املخاطر املتعلقة بامل

"8)". 

 

أشهر املنتهية  الستةفترة 

 م 2022  ونيو  30في 

أشهر املنتهية  الستةفترة 

 م 2021  ونيو  30في 

السنة املالية املنتهية في  

 م 2021 ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في  

  م2020 ديسمبر  31

 )املعاد إصدارها(

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل قائمة 

 )ريال سعودي( 

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مفحوصة( )مفحوصة(

 املبيعات، بالصافي   244,352,546 357,497,208 162,831,554 278,607,216

 تكلفة املبيعات   ( 209,937,492) ( 329,560,322) (150,177,160) (234,872,956)

 السنة / الفترةمجمل ربح  34,415,054 27,936,886 12,654,394 43,734,260

 من العمليات الرئيسية السنة / الفترةربح صافي  23,293,403 15,961,697 5,928,494 34,023,875

 صافي ربح السنة / الفترة قبل الزكاة 29,228,373 21,665,662 9,725,313 36,802,649

 صافي ربح السنة / الفترة 28,231,690 20,541,130 9,225,313 36,252,991

 إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة / للفترة   28,199,572 20,650,214 9,225,313 36,252,991

 . م2022 يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  املوجزةوالقوائم املالية األولية  م2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

 



 

 س  

 

  30أشهر املنتهية في  الستةفترة 

م 2022  ونيو   

ديسمبر   31السنة املالية املنتهية في 

م 2021  

ديسمبر   31السنة املالية املنتهية في 

)املعاد إصدارها(  م2020  
 قائمة املركز املالي 

 )ريال سعودي( 
 )مراجعة( )مراجعة( )مفحوصة(

 مجموع املوجودات املتداولة  42,979,170 52,488,057 76,052,028

 مجموع املوجودات غير املتداولة   39,425,972 50,413,922 68,408,371

 املوجودات  مجموع  82,405,142 102,901,979 144,460,399

 مجموع املطلوبات املتداولة   14,449,358 15,391,198 20,029,782

 مجموع املطلوبات غير املتداولة  21,140,855 16,609,166 22,068,542

 املطلوبات مجموع  35,590,213 32,000,364 42,098,324

 مجموع حقوق امللكية   46,814,929 70,901,615 102,362,075

 املطلوبات وحقوق امللكية مجموع  82,405,142 102,901,979 144,460,399

 م. 2022 يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  املوجزةم والقوائم املالية األولية 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

  

 

أشهر املنتهية  الستةفترة 

 م 2022  ونيو  30في 

أشهر املنتهية  الستةفترة 

 م 2021  ونيو  30في 

السنة املالية املنتهية في  

 م 2021ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في  

  م2020ديسمبر  31

 )املعاد إصدارها(

 التدفقات النقد ة

 )ريال سعودي(  

 )مراجعة( )مراجعة( )مفحوصة( )مفحوصة(

 التشغيلية صافي النقد املتوفر من األنشطة  28,075,656 11,471,141 14,224,358 31,679,073

 صافي النقد املستخدم في األنشطة الستثمارية (12,757,284) (14,999,781) (11,006,607) (7,954,312)

 صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية  (5,966,176) (1,559,464) (7,010,921) (10,212,245)

 م. 2022 يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةلفترة املوجزة م والقوائم املالية األولية 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 
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أشهر  الستةفترة 

  ونيو  30املنتهية في 

 م 2022

أشهر  الستةفترة 

  ونيو  30املنتهية في 

 م 2021

السنة املالية املنتهية في  

 م 2021ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في  

  م2020ديسمبر  31

 املعاد إصدارها 

وحدة 

 املؤشر 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 )مراجعة( )مراجعة( )مفحوصة( )مفحوصة(

% 29.08 % 46.30 ل ينطبق % 71.10 *املبيعاتمعدل النمو في  %   

% 85.61 ( % 27.24) ل ينطبق % 292.97 * معدل النمو في صافي الربح %   

 هامش مجمل الربح )الخسارة(  % % 14.08 % 7.81 % 7.77 % 15.70

 هامش الربح من العمليات التشغيلية   % % 9.53 % 4.46 % 3.64 % 12.21

 هامش صافي الربح )الخسارة( % % 11.55 % 5.75 % 5.67 % 13.01

192.86 % 

 
إجمالي األصول  /املبيعات  % % 296.53 % 347.42 ل ينطبق  

3.80x  3.41 ل ينطبقx 2.97x  نسبة التداول )مرة( مرة 

3.43x  3.22 ل ينطبقx 2.32x  إجمالي املوجودات /إجمالي املطلوبات )مرة(  مرة 

25.10 % 
 ل ينطبق

 العائد على األصول  % % 34.26 % 19.96

 العائد على حقوق امللكية  % % 60.30 % 28.97 ل ينطبق % 35.42

 نسبة الديون / حقوق امللكية % % 49.59 % 25.73 ل ينطبق % 14.26

 نسبة الديون / إجمالي األصول  % % 28.17 % 17.73 ل ينطبق % 10.10

 % % 6.57 % 6.96 ل ينطبق % 6.83
مستحق من طرف ذو عالقة / إجمالي 

 املوجودات 

 % % 12.59 % 13.65 ل ينطبق % 12.97
مستحق من طرف ذو عالقة/ إجمالي املوجودات 

 املتداولة 

 املصدر: معلومات اإلدارة*
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 ملخص عوامل املخاطرة
 

   إدراجها  سيتم  التي  األسهم  في   الستثمار  في  يرغب   من   كل  على   يتعين
ً
   إدراجا

ً
  كافة  دراسة  الستثمار،  قرار  اتخاذ  قبل  املوازية  السوق   في  تداولها  وسيتم  مباشرا

( 2)  القسم  في  بالتفصيل  وصفها  مراجعة  يتم  أن ينبغي  والتي  أدناه   املبينة  املخاطرة   عوامل  الخصوص  وجه  على  فيها  بما  بعناية  املستند  هذا  يحتويها  التي  املعلومات

 . املستند هذا في" املخاطرة  عوامل"
صدر أو نشاط الشركة وعملياتهااملخاطر املتعلقة  (1

ُ
 بامل

  املخاطر املتعلقة بتحقيق الشركة ملتطلبات السيولة •

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الستراتيجية  •

 تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات   ماملخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عد •

 املخاطر املتعلقة بالئتمان  •

 املخاطر املتعلقة بالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  •

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم  •

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة ل •
ً

 لتوسع مستقبال

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  •

 م ورأي املراجع الخارجي املستقل 2020ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية  إصدار واعتماداملخاطر املتعلقة بإعادة  •

 املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة •

 املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل  •

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون  •

 ات البيولوجيةاملخاطر املتعلقة بتقييم املوجود •

 املخاطر املتعلقة بتركز مبيعات الشركة •

 املخاطر املتعلقة بتركز مبيعات الشركة بحسب منتجاتها  •

 الجغرافي  حسب النطاقبتركز مبيعات الشركة املخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة بتركز العمالء  •

 املخاطر املتعلقة بتركز املوردين  •

 صندوق التنمية الزراعي السعودي املخاطر املتعلقة بعقد قرض  •

 باإلعانات الحكومية لدعم قطاع إنتاج الدواجن املخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة  •
ً
 بتوفر التمويل مستقبال

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  •

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمة التجارية  •

 الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة  •

 املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة  •

 دارة ألعمال منافسة للشركة املخاطر املتعلقة بممارسة بعض أعضاء مجلس اإل  •

 املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية  •

 أسعار مكونات األعالف وتكاليف اإلنتاج   بارتفاعاملخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة بعقد تأجير أرض مصنع بلدي إلنتاج الدواجن   •

 املخاطر املتعلقة بعقد تصنيع أعالف حيوانية •

 ومصنع إنتاج األعالف مصنع إنتاج الدواجناملخاطر املتعلقة بحدوث أعطال في  •

 املزارع لتربية الدواجن مع الغير وتأجير املخاطر املتعلقة بعقود تشغيل  •



 

 ق  

 املتعلقة بعقود البيع التجاري املبرمة بين الشركة واملوزعين املخاطر  •

 القدرة على تحديد تفضيالت ورغبات املستهلكين املتغيرة املخاطر املتعلقة بعدم  •

 وجود سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة ماملخاطر املتعلقة بعد •

 الدواجن املخاطر املتعلقة بانتشار أمراض  •

 املخاطر املتعلقة بتلوث منتجات لحوم الدواجن  •

 (19 -)كوفيد  املخاطر املتعلقة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك النتشار العاملي املستمر لجائحة فيروس كورونا •

 بسمعة الشركة وجودة منتجاتها املخاطر املتعلقة  •

 املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات املخاطر  •

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة  •

 على املوظفين غير السعوديين  بالعتماداملخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات  •

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة •

 اللتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية املخاطر املتعلقة بعدم  •

 املخاطر املتعلقة بتطبيق لئحة حوكمة الشركات  •

 بشغور منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية املخاطر املتعلقة  •

 
 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة (2

 املخاطر املتعلقة باألداء القتصادي للمملكة  •

 املخاطر املرتبطة باملنافسة العالية في مجال سوق الدواجن  •

 املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة  •

 املخاطر املتعلقة بعدم الستقرار السياس ي والقتصادي في منطقة الشرق األوسط  •

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

 املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياه  •

 املخاطر املتعلقة بأثر تذبذب أسعار الفائدة  •

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة  •

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  •

 املستهلك بسبب سوء األوضاع القتصادية  اقبأنفاملخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة •

 املخاطر املرتبطة باملنتجات املذبوحة بالطريقة اإلسالمية)حالل(  •

 واللوائح املرتبطة بقطاع انتاج الدواجن  باألنظمةاملخاطر املتعلقة  •

 
 

 في السوق املوازيةاملخاطر املتعلقة في األسهم التي سيتم  (3
ً
 مباشرا

ً
 إدراجها إدراجا

 السهم  سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر •

 املستقبلية  بالبيانات املتعلقة املخاطر •

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة املخاطر •

 األسهم  لحاملي أرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر •

 اإلدراج  بعد الحاليين املساهمين قبل من الفعلية بالسيطرة ةاملتعلق املخاطر •



 

 ر  

 الشركة  ألسهم سابقة سوق  وجود بعدم ةاملتعلق املخاطر •

 اإلدراج  عملية بعد السوق  في  األسهم من كبير عدد ببيع ةاملتعلق املخاطر •

 مستقبلية تنظيمية متطلبات أي أو الحالية الرئيسية للسوق  النتقال متطلبات استيفاء من الشركة تمكن عدمب  املتعلقة خاطرامل •

 للبيع  مخصصة األسهم من محدد عدد وجود بعدم املتعلقة املخاطر •

  السابق في الشركة أسهم على تمت التي والشراء البيع لصفقات التاريخية األسعار بين اإلطالق على عالقة وجود عدم أو قوية عالقة وجود عدمب  املتعلقة خاطرامل •

 املوازية  السوق  في الشركة ألسهم تداول  يوم أول  في الفتتاح سعر وبين

  املطروحة الشركات أسهم أسعار مع مقارنة الشركة سهم سعر في تقلبات حدوثب املتعلقة خاطرامل •
ً
  طرحا

ً
 للطرح  محدد سعر وجود عدمل أوليا

 األولي  الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة املباشر اإلدراج  اختالف ب  املتعلقة خاطرامل •

 املوازية  السوق  في الستمرار في الشركة رغبةب املتعلقة خاطرامل •

 املخاطر املتعلقة باقتصار التداول على املستثمرين املؤهلين  •
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 واملصطلحات تعريفات ال 1
 : هذا مستند التسجيلختصارات للعبارات املستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات وال يبين الج

 التعريف االختصار املعرف املصطلح أو 

 أو الشركة 
ُ
  .للتجارة بلدي للدواجنشركة  صدر امل

 مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة 

 . الشركة إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 .للشركةالنظام األساس ي  النظام األساس ي 

 . شركةال في للمساهمين العامة الجمعية الجمعية العامة

 .الشركة في للمساهمين العادية  العامة الجمعية الجمعية العامة العاد ة 

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

 . حكومة اململكة العربية السعودية الحكومة 

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

 وزارة الصناعة والثروة املعدنية باململكة العربية السعودية.  وزارة الصناعة والثروة املعدنية 

 . السعودية العربية باململكة وزارة البيئة واملياه والزراعة البيئة واملياه والزراعةوزارة 

  جتماعيةال  والتنمية العمل وزارة) الجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة االجتماعية  املوارد البشرية والتنمية وزارة
ً
 . السعودية العربية باململكة ( سابقا

( وزارة الشؤون البلد ة والقروية واإلسكان 
ً
 العربية السعودية.باململكة  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقا

 الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية السعودية.   الهيئة العامة للغذاء والدواء 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
 بوزير   )الهيئةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

ً
(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا

ً
العامة للزكاة والدخل سابقا

 املالية، وهي الهيئة املعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجمارك.

 الهيئة العامة للمنافسة
تم     هي التي  السعودية  العربية  باململكة  للمنافسة  العامة  امللكي الهيئة  باملرسوم  الصادر  املنافسة  نظام  بموجب  إنشاؤها 

 هـ. 05/1425/ 04( وتاريخ 25رقم)م/

 الهيئة العامة لارصاد وحماية البيئة باململكة العربية السعودية.  وحما ة البيئة لألرصادالهيئة العامة 

 باململكة العربية السعودية.  واملقاييسالهيئة العامة للمواصفات  واملقا يس الهيئة العامة للمواصفات 

 صندوق التنمية الزراعية 
مجالت   مختلف  تمويل  في  متخصصة  حكومية  ائتمانية  والحيوانيةالزراعي  األنشطةمؤسسة  العربية    ة  اململكة  مناطق  في 

 السعودية.

 نظام الشركات 

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

تاريخ  2015/ 10/11 في  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  رقم 02/05/2016)املوافق    ه25/07/1437م(  امللكي  باملرسوم  واملعدل  م( 

 م(. 11/04/2018ه )املوافق 07/1439/ 25( وتاريخ 79)م/

 الئحة حوكمة الشركات 
  املوافق )  هـ 1438/05/16  بتاريخ   2017- 16-8  رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة   لئحة

 (. م2022/ 22/08)املوافق ـ ه24/01/4144  وتاريخ 2022-94- 1رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة ،(م2017/02/13

 نظام العمل 
وما يطرأ عليه من    ،   م(2005/09/27 املوافق. )هـ 1426/08/23  وتاريخ  51/م رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام

 . تعديالت

 نظام السوق املالية
م/ رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املالية  السوق  )املوافق  06/1424/ 02وتاريخ    30نظام  من    ،(م31/07/2003ه  عليه  يطرأ  وما 

 تعديالت. 

طرح   وااللتزامات  قواعد  املالية  األوراق 

 املستمرة 

وتاريخ   2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  

هـ، 1424/ 6/ 2يخ وتار  30م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 27/12/2017هـ )املوافق  1439/  4/ 9

م( وأي  22/08/2022هـ )املوافق  1444/ 24/01وتاريخ    2022-94-1م(، واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2003/ 31/07)املوافق  

 تعديالت يطرأ عليها.

 قواعد اإلدراج 

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

)املوافق  1439/04/09وتاريخ    2017-123-3 رقم  2017/12/27هـ  قراره  بموجب  واملعدلة  بتاريخ    (1-104-2019)م(، 

)املوافق  1441/02/01 بم2019/09/30ه  واملعدلة  )م(.  رقم  قراره  وتاريخ  2021-22-1وجب  املوافق 1442/ 12/07(  ه 

24/02 /2021( قراره رقم  بموجب  واملعدلة  وتاريخ  1-19-2022م  املوافق  1443/07/12(  بموجب 2022/02/13ه  واملعدلة  م، 

( رقم  بتاريخ  2022-52- 1قراره  )املوافق  1443/09/12(  رقم  2022/04/13ه  قراره  بموجب  واملعدلة  وتاريخ 2022-96-3)م(   )

 م( وأي تعديالت يطرأ عليها. 2022/ 06/09ه )املوافق 1444/ 10/02
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 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة  أو املالية  السوق  هيئة

 تداول السعود ة   شركة

بتاريخ  شركة   الوزراء  لقرار مجلس   
ً
(، املؤسسة وفقا

ً
السعودية سابقا املالية  السوق  السعودية )شركة  ه  29/02/1428تداول 

 لنظام السوق املالية، وهي شركة مساهمة  19/03/2007)املوافق  
ً
سعودية، والجهة الوحيدة املصرح لها    عامةم(، وذلك تنفيذا

 العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها. بالعمل كسوق لاوراق املالية في اململكة  

السوق املالية السعود ة أو السوق املالية  

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

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول أو التداول 

 السوق املوازية 
املستمرة"  واللتزامات  املالية  "قواعد طرح األوراق  بموجب  إدراجها  تم تسجيلها وقبول  التي  فيها األسهم  تداول 

ُ
ت التي  و   السوق 

 . "قواعد اإلدراج" 

 مستند التسجيل أو املستند
وهو   هذا،  التسجيل  املطلوبة  مستند  وذلك الوثيقة  املوازية،  السوق  في  املباشر  اإلدراج  لغرض  الهيئة  لدى  األسهم  لتسجيل 

 .بموجب قواعد طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرة

 املوازية. السوق  في املباشر اإلدراج لغرض  أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 

 . واملوافقة على تداولها قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في املباشر  دراجاإل 

 ريال سعودي لكل سهم. ( 91)ن و واحد وتسع عند اإلدراج  اإلسترشادي سعر السهم 

 .سهم عادي ( 6,570,000) ستة ماليين وخمسمائة وسبعين ألفتبلغ والتي % من مجموع أسهم رأس مال الشركة 100 دراجقبل اإل  املساهمين الحاليين أسهم

 . سعودية  ( ريالت10) عشرة اسميةسهم عادي بقيمة  السهم 

 ريالت سعودية للسهم الواحد.  ( 10عشرة ) القيمة االسمية 

 .أو العتباري  الشخص الطبيعي الشخص

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

 ( في هذا املستند )هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج(.4.1املساهمون املبين أسماؤهم في القسم رقم ) املساهمون الحاليون 

  وم عمل 
 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 املؤسسات

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

 من كل عام. ديسمبر  31بأن السنة املالية للشركة تنتهي في 

 القوائم املالية 

م )التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في 2021ديسمبر    31القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  

م )التي تتضمن 2022  يونيو   30أشهر املنتهية في    الستةم( ، والقوائم املالية األولية املوجزة املفحوصة لفترة  2020ديسمبر    31

 للمعايير   ،م(  2021من عام    يونيو  30أشهر املنتهية في    الستةأرقام املقارنة لفترة  
ً
واإليضاحات املرفقة بهما، والتي تم إعدادها وفقا

( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية  IFRSالدولية للتقرير املالي )

 (. SOCPAللمراجعين واملحاسبين )

 التقويم الهجري  هد

 التقويم امليالدي  م

 . يقين املالية )يقين كابيتال(شركة  املستشار املالي 

 فئات املستثمرون املؤهلون 

 املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص  (1

له   عمالء مؤسسة سوق مالية (2 ا  امرخص  نت قد    مؤسسة السوق املالية  كون تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال   ُعي 

نيابة عن العميل ل بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا ستثمار في السوق املوازية 

 . ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه

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

 . اإليداع مركز أو الهيئة،

 أعمال   ممارسة  في  امرخص له   مؤسسة سوق مالية  ديرهات محفظة    طريق  عن  أو  مباشرة  الحكومة،  من  اململوكة  الشركات (4

 .اإلدارة

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

 . الستثمار صناديق (6

  الدليل   في عليها املنصوص  املتطلبات يستوفون  والذين املوازية  السوق  في بالستثمار  لهم املسموح املقيمين  غير األجانب (7

 . املوازية السوق  في املقيمين غير األجانب لستثمار اإلسترشادي



 

3 

 . املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات (8

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

  املعايير   من  أي  ويستوفون   اإليداع،  مركز  لدى  وحساب  اململكة  في  استثماري   حساب  فتح  لهم  يجوز   طبيعيون   أشخاص  (10

 : اآلتية

 عن   تقل  ول  سعودي  ريال  مليون   أربعين  عن  قيمتها  مجموع  يقل  ل  املالية  األوراق  أسواق  في  بصفقات  قام  قد  يكون   أن ( أ

  عشرة الثني خالل سنة ربع كل في صفقات عشرة
ً
 . املاضية شهرا

 .سعودي ريال ماليين خمسة عن أصوله صافي قيمة تقل ل أن ( ب

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

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

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

 .الهيئة تحددهم آخرين أشخاص  أي (11

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص  املستمرة  واللتزامات 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 اشخاص ل أقرباء أي (6

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

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

 فترة الحظر 

   (12)  اثني عشر  أسهمهم مدة  فيهذا املستند التصرف    في  )ح(في الصفحة  املذكورين    املساهمين  كبار  يحظر على
ً
من تاريخ   شهرا

أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة   ، ويجوز لهم التصرف فياملوازية   السوق بدء تداول أسهم الشركة في  

 الهيئة املسبقة. 

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

 . األسهم محل اإلدراج املباشر بعد إدراجها في السوق املوازيةكل شخص يستثمر في  املستثمر 

 اململكة العربية السعودية. اململكة 

 .األسهم محل التسجيل واإلدراجفي  الستثمارهي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار  عوامل املخاطرة 

 التقارير   إلعداد  الدولية  املحاسبية  عا يرامل

 (IFRS) املالية

 الدولية. مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة 

.(International Financial Reporting Standards) 

، والتي تضم املعايير الدولية باإلضافة إلى  للمراجعين واملحاسبين وهي املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية  

السعودية   وغيرها من املعايير والتصريحات التي   للمراجعين واملحاسبيناملتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة 

تغطيها املعايير    التي ل  ، والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائلللمراجعين واملحاسبينأقرتها الهيئة السعودية  

 الدولية، مثل مسألة الزكاة. 

 مراجعين واملحاسبينلل السعود ة الهيئة

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

 الخاص. إحالل املواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع  التوطين أو السعودة 

 نطاقات 

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

رقم   الوزراء  مجلس  قرار  على  )املوافق  12/05/1415بتاريخ    50القائم  البشرية  18/10/1994هـ  املوارد  وزارة  أطلقت  وقد  م(، 

( باململكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم   الجتماعيةارة العمل والتنمية  )وز   الجتماعيةوالتنمية  
ً
سابقا

واألخضر  البالتيني  وهي  محددة،  نطاقات  أساس  على  مؤسسة  أي  أداء  البرنامج  هذا  ويقيم  السعوديين،  املواطنين  بتوظيف 

 واألحمر.

 لمملكة العربية السعودية. الرسمية ل عملةال –ريال سعودي  ريال / الريال السعودي / الريال 

 مركز تنظيمي تابع للهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية السعودية.  حاللمركز 

 املنتجات الحاصلة على شهادة الحالل. هادة حالل ش 
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 ( VAT) املضافة القيمة ضريبة

بتاريخ   م( املوافقة على التفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة  30/01/2017ه )املوافق  02/05/1438قرر مجلس الوزراء 

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

في اململكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.  الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة  

%(، وقد تم استثناء عدد من املنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية  5مقدار هذه الضريبة )

ار حيز التنفيذ ابتداًء من % ودخل هذا القر 15% إلى  5والتعليم(. وقررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  

 م. 2020يوليو  1تاريخ 

فيروس  أو  الفيروس  أو  الوباء  أو  جائحة 

 " 19 -كورونا "كوفيد 

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

 م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه جائحة. 2020ع العام ضمنها اململكة العربية السعودية وذلك في مطل
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  عوامل املخاطرة 2

   إدراجها   سيتم  التي   األسهم  في  الستثمار  إن
ً
   إدراجا

ً
   فيها  الستثمار  يكون   ل  وقد  عالية  مخاطر  على  ينطوي  املوازية  السوق   في  مباشرا

ً
  القادرين   للمستثمرين   إل  مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة  أي   وتحمل الستثمار هذا ومخاطر مزايا تقييم على

 والتي سيتم تداولها في السوق املوازية دراسة  الستثمار  في  يرغب  من  كل  على  يتعين
ً
 مباشرا

ً
 هذا  يحتويها  التي  املعلومات  كافة  في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

   قرار  اتخاذ  قبل  أدناه   املبينة  املخاطرة   عوامل  فيها  بما  بعناية  املستند
ً
  تواجهها  أن  يمكن  التي  املخاطر  جميع  تشمل  ل  قد  أدناه   املوضحة  املخاطر  بأن  الستثمار، علما

 .عملياتها على التأثير  شأنها من والتي و لم تقم الشركة بتضمينهاأ الحالي الوقت في للشركة معلومة ليست ضافيةمخاطر   وجود  املمكن من إنه بل الشركة،

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

 أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى  
ً
 بأنها  من املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا

ً
لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا

 .، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية)بحسب تقديره واعتقاده( غير جوهرية

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

  وإضعاف   السوق   في  األسهم  سعر  انخفاض  إلى  يؤدي  قد  ذلك  فإن  ،عتقادهاابحسب تقدير الشركة و   جوهرية  غير   الحالي  الوقت  في  تعتبرها  التي  أو  تحددها،  أن

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

  هذا  في  املذكورة  تلك بخالف املستند هذا  تاريخ  في  كما أخرى  جوهرية مخاطر  أي توجد ل فإنه  واعتقادهم، علمهم حد على بأنه الشركة إدارة  مجلس أعضاء ويقر 

 في السوق  بالستثمار املستثمرين قرارات  على تؤثر أن يمكن القسم،
ً
 مباشرا

ً
 املوازية.في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

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

 قد يكون لها التأثيرات املبينة أعاله. ،عتقادهاابحسب تقدير الشركة و  غير جوهرية

 

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها املخاطر املتعلقة  2.1
ُ
 بامل

  بتحقيق الشركة ملتطلبات السيولةاملخاطر املتعلقة  2.1.1

مســاهم، وتشــكل نســبة ملكية (  83%( من رأس مال الشــركة مملوكه لعدد )28.86تبلغ األســهم اململوكة للجمهور ممن ينطبق عليهم تعريف الجمهور بما نســبته )

، %( من األســـهم اململوكة للجمهور(49.82%( من رأس مال الشـــركة )أي  ما يمثل نســـبة )14.38( مســـاهم ممن ينطبق عليهم تعريف الجمهور ما نســـبته )20أكبر )

لية واللتزامات املســـتمرة الصـــادرة عن هيئة الســـوق املالية، قواعد لئحة طرح األوراق املاالســـيولة الواردة في تطلبات وفًقا ملمتطلبات الســـيولة والشـــركة ملتزمة ب

لتزام الشــــــركة في تحقيقها ملتطلبات الســــــيولة فإن ذلك  ا، وفي حال عدم  عن مجموعة تداول الســــــعوديةوالتعليمات اإلضــــــافية الصــــــادرة  وقوعد اإلدراج الصــــــادرة  

الجهة ذات  ات العالقة وبالتالي ســـــتكون الشـــــركة عرضـــــه ألي قرارات أو مخالفات تفرضـــــها  باللوائح ذســـــيكون له أثر ســـــلبي وجوهري على مقدرة الشـــــركة باللتزام 

 .الختصاص

( مســـــــــــاهمين منهم واحد منهم يمتلك عضـــــــــــوية في مجلس اإلدارة، 4تفاق ناشـــــــــــ ل عن وجود صـــــــــــلة قرابة لعدد )وكما بتاريخ هذه املســـــــــــتند، فإنه يوجد تصـــــــــــرف بال

%( من رأس مال الشــــركة، فيما تشــــكل ملكية زوجين اثنين 0.72مســــاهمين آخرين، هذا وتشــــكل ملكية كل زوج وزوجة ما نســــبته )( 4يرتبطون بعالقة زوجية مع )

ر في ملكياتهم بعد اإلد1.14آخرين مجتمعين ما نســبته ) اج ســواء بشــراء أســهم من مســاهمين آخرين أو بيع أســهمهم ر %( من رأس مال الشــركة. هذا وقد ينشــأ تغي 

ــبة امللكية في حال الشــــــــراء أو تتأثر بال اململوك وفي حال قيام املســــــــاهمين بشــــــــراء أســــــــهم الشــــــــركة وزيادة  ،نخفاض في حال البيعة لهم، مما ينتج عنه ارتفاع في نســــــ

حة طرح األوراق املالية ملكيتهم فيها، فإن ذلك ســـــــــــــيكون له تأثير على تحقيق الشـــــــــــــركة ملتطلبات الســـــــــــــيولة مما يجعلها عرضـــــــــــــه لعد اللتزام بمتطلبات قواعد لئ

ي على الشــركة واللتزامات املســتمرة الصــادرة عن هيئة الســوق املالية، وقوعد اإلدراج الصــادرة عن مجموعة تداول الســعودية، مما ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهر 

 السوق املالية أو شركة تداول السعودية. بعدم التزامها باللوائح ذات العالقة وبالتالي ستكون الشركة عرضه ألي قرارات أو مخالفات تفرضها هيئة
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 االستراتيجية  تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 2.1.2

ال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها وتحســين مبيعاتها زيادة  على الشــركة قدرة  تعتمد بنجاح. إن قدرة الشــركة على التوســع  لســتراتيجيتها مدى التنفيذ الفع 

على قدرتها املسـتقبل تعتمد على قدرتها على مواصـلة تنفيذ وتحسـين نظم املعلومات التشـغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسـب، وكذلك بفي أعمالها  

 على ذلك، فإن أي 
ً
تعتزم الشــــــــركة القيام بها في املســــــــتقبل ســــــــوف تخضـــــــع  التي خطط توســــــــع في األعمال على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوة

كن من تنفيذ خطط للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتم

 للجدول الزمني املحدد لها ووفق ال
ً
تكاليف املقدرة للمشــــــــــــروع أو في حال عدم تحقيق الربحية املرجوة من هذه املشــــــــــــاريع والذي قد يعود ألســــــــــــباب التوســــــــــــع وفقا

ول على التمويل مختلفة بما فيها تغير حالة الســــوق وقت تنفيذ هذه املشــــاريع أو في حال وجود خلل في دراســــة الجدوى، أو في حال عدم قدرة الشــــركة على الحصــــ

 وبشكل جوهري على الوضع التنافس ي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها املستقبلية.الالزم ملشاريعها، فإ
ً
 ن ذلك سيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجد د التراخيص والتصاريح والشهادات 2.1.3

ختلفة فيما يتعلق بأنشــطتها واملحافظة عليها. وتشــمل هذه التراخيص على ســبيل  يتعين على الشــركة الحصــول على التصــاريح والتراخيص واملوافقات النظامية امل

  املشــاريعخيص اتر ترخيص منشــأة صــناعية الصــادر عن وزارة الصــناعة والثروة املعدنية، املثال ل الحصــر: شــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة عن وزارة التجارة، 

شـــهادات الســـعودة وشـــهادات    واإلســـكان،رخصـــة نشـــاط تجاري الصـــادرة عن وزارة الشـــؤون البلدية والقروية  و ،  الصـــادرة عن وزارة البيئة واملياه والزراعة ةزراعيال

)لالطالع على   .والدواءالزكاة وشـــهادة التســـجيل في ضـــريبة القيمة املضـــافة وشـــهادات التأمينات الجتماعية وشـــهادات تســـجيل املنتجات من الهيئة العامة للغذاء  

ــاريحوالالتراخيص   راجع القســـــم الفرعي )الحكومية التي حصـــــلت عليها الشـــــركة    تصـــ
ً
ــاريح الحكومية" من القســـــم )3.20فضـــــال ( "خلفية عن 3( "التراخيص والتصـــ

 (ملستندا االشركة وطبيعة أعمالها" في هذ

الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من عدم إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو 

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

القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي    منع الشركة للتوقف و أنشطة  اإلضافية التي قد ُتطلب منها في املستقبل، فإن ذلك قد يعرض  

فالت...إلخ( أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها  تقدمها الجهات الرقابية للشركة )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الك

تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بش بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها  العالقة  كل سلبي  الجهات ذات 

 .وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالئتمان   2.1.4

لت مؤقتة أو دائمة  تنشأ مخاطر الئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الئتمان في عدة حا

 .ركة، وغيرهامنها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الش

بر مديس  31كما في    مليون ريال سعودي(  14.92)وحوالي    ( مليون ريال سعودي15.93( مليون ريال سعودي وحوالي )16.92حوالي )  الذمم املدينةرصيد  إجمالي  وبلغ  

 على التوالي. م 2022  يونيو 30وم 2021ديسمبر  31م و2020

 :م2022 يونيو 30و م2021ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31املدينون التجاريون في ح الجدول التالي تحليل متعلق بأعمار ويوض  

 (: ملخص بأعمار املدينون التجاريون 1الجدول رقم )

 بيان

 سعودي(  بالريال)

 م 2022  ونيو  30كما في  م 2021ديسمبر  31كما في  م 2020ديسمبر  31كما في 

 النسبة  القيمة النسبة  القيمة النسبة  القيمة

 %65.97   9,843,271 % 64.06 10,202,133 %62.60   10,592,769 يوم 30يوم إلى  0

 %0.80   118,970 % 4.58 728,852 %7.19   1,216,698 يوم  60يوم إلى  31

 %0.11   16,739 % 2.36 376,606 %2.01   340,449 يوم  90يوم إلى 61
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 %33.12   4,941,866 % 29.00 4,618,705 %28.20   4,772,746 يوًما  90أكثر من 

 % 100.00   14,920,846 % 100.00 15,926,296 100.00% 16,922,661 االجمالي 

  (4,519,401)  ( 4,519,401)  ( 4,519,401) مخصص الخسائر الئتمانية 

   10,401,445  11,406,895  12,403,260 صافي الذمم املد نة

 الشركة  إدارةاملصدر: 
 

 توقع قدرتهم املستقبلية بال
ً
لتزام بشكل دقيق. وفي ل تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ل تستطيع أيضا

الذمم املدينة منهم، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على توفر السيولة لحاجات حالة عدم التزام املدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل  

 املستقبلية. الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذ ة  املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 2.1.5

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

الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن   . كذلك ستحتاجالشركة  لعمليات  السليم  والتشغيل الةخالل اإلدارة الفع   من األعمال وجودة  كفاءة  لضمان املؤهلين

 من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين و 
ً
لم تتمكن من توظيف  بقاءهم أو لستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيا

 على أعمال الشركةبدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهالت وبتكلفة مناسبة للش
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
 عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  ونتائج ركة فسيكون لذلك تأثيرا

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم  2.1.6

أخطائهم   أو  املوظفين  تالفي سوء سلوك  تضمن  أن  تستطيع  ل  والشركة  أو سوء سلوك،  املوظفين  من  أخطاء  الشركة  تواجه  املتعمدة  قد  واألخطاء  كالغش 

وبالتالي قد يترتب عن والختالس والحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية املطلوبة.  

تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سو  تبعات ومسؤوليات  التصرفات  نتائج  تلك  أو  املالي   على سمعة الشركة وضعها 
ً
يؤثر سلبا ف 

 عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.7  
ً

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

قدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة للقيام بخططها تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها املستقبلي على عدة عوامل من بينها ال

 وبشكل ج
ً
وهري على نجاح الشركة املستقبلية، وإذا لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر سلبا

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

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  2.1.8

فيه تغطية تأمينية كاقد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزلزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ل تتوفر  

 عليها )باستثناء املمتلكات التي تم التأمين عليها( 
ً
 راجع القسم الفرعي )، )وملزيد من املعلومات  .أو ل تتوفر بشروط معقولة تجاريا

ً
( "املخاطر املتعلقة  2.1.22فضال

  .(ا املستند( "عوامل املخاطرة" في هذ2من القسم ) "بكفاية التغطية التأمينية

تكاليف كبيرة وطائلةلى توقف عمليات الشركة و إسيؤدي  طبيعية  فإن حدوث كوارث    لدى الشركة؛  ن توفرت تغطية تأمينيةإحتى و  وفي حال    ، تكبد الشركة 

قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها واللتزام بمتطلباتها التعاقدية، وبالتالي سيؤثر بشدة على   فإنه   ،تكبدت الشركة تكاليف جراء وقع الكوارث الطبيعية

 على نتائجها التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على
ً
أعمال الشركة   التأثير سلبا

 .ها املستقبليةونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعات
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 ورأي املراجع الخارجي املستقل م2020ديسمبر  31 واعتماد القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املخاطر املتعلقة بإعادة إصدار  2.1.9

    م2020ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية في    املاليةقوائمها  م قامت الشركة بإعداد  23/06/2021بتاريخ  
ً
للمعايير الدولية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة  وفقا

(SMEs( املعتمدة في اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )SOCPA  ،)من البيانات املالية    وتدقيق  ةمراجع  تم  حيث  

صَدر رأي متحفظ ،(SOCPAمعتمد لدى الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ) مراجع مستقل قبل
َ
 إلى ما يلي:   هفي التقرير، والذي أشار في والذي أ

 م 2020ديسمبر  31املعاد إصدارها للسنة املالية املنتهية في رأي متحفظ للقوائم املالية (: 2الجدول رقم )

 الوصف  الرأي

 رأي متحفظ 
 صحة أرصدة الذمم التجارية املدينة والدائنة لم يتمكن من الحصول على مصادقات تؤيد  •

 على كشف أعمار الديون للتحقق من كفاية مخصص الديون املشكوك في تحصيلها من العمالء.   الطالعلم نتمكن من   •

 م 2020ديسمبر  31املصدر: تقرير القوائم املالية املعاد إصدارها للسنة املالية املنتهية في 

 

بم  03/08/2021بتاريخ  و  في  قامت الشركة  املنتهية  للسنة  املالية  نفس املراجع    والتي تم مراجعتها وتدقيقها  م2020ديسمبر    31إعادة إصدار واعتماد قوائمها 

 ما يلي: إلى  هأشار فيأصدر رأي محتفظ في التقريرـ ، والذي املستقل 

 م 2020ديسمبر  31املعاد إصدارها للسنة املالية املنتهية في رأي متحفظ للقوائم املالية (: 3الجدول رقم )

 الوصف  الرأي

 . على كشف أعمار الديون للتحقق من كفاية مخصص الديون املشكوك في تحصيلها من العمالء  الطالعتمكن من  نلم   • رأي متحفظ 

 أمر آخر
في   • املنتهية  املالية  للسنة  املراجعة  تقرير  إصدار  إعادة  تم  أنه  إلى  النتباه  بتاريخ 2020ديسمبر    31نلفت  الصادرة  م 

 . املدينة والدائنة التجارية لحصولنا على املستندات املؤيدة م وذلك إللغاء فقرة التحفظ املتعلقة بالذمم  23/06/2021

 م 2020ديسمبر  31املصدر: تقرير القوائم املالية املعاد إصدارها للسنة املالية املنتهية في 

 

   الشركة  اخفاقوفي حال  
ً

املالية    مستقبال املالي فإن  في إعداد قوائمها  الدولية للتقرير  املراجع  من قبل    ُمعدلرأي  للحصول على    هالشركة ُمعرضوفق املعايير 

نتائج أعمال الشركة سمعة الشركة وبالتالي يكون له أثر سلبي وجوهري على  له أثر سلبي وجوهري على  وفي حال حصل ذلك فإنه سيكون  ،  لشركةل  املستقل

 وسمعتها ومركزها املالي. 

 الجد دة واملعا ير املحاسبية املعا ير في بالتغيرات املتعلقة املخاطر  2.1.10

م واإليضاحات املرفقة بها  2022 يونيو 30 م والقوائم املالية للفترة املنتهية في2021ديسمبر   31تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

( املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير   
ً
للمراجعين  IFRSوفقا السعودية  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة   )

آلخر. إن أي تغيرات في املعايير الدولية  وقت من املعايير  هذه  على تطرأ التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه  في (، والشركة ملزمةSOCPAواملحاسبين )

 وبشك
ً
 على القوائم املالية للشركة، مما سيؤثر سلبا

ً
ل جوهري على وضعها املالي  للتقرير املالي أو إلزامية تطبيق بعض املعايير الجديدة من املمكن أن تؤثر سلبا

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  

 للمعايير الدولية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة  م  2020ديسمبر    31أعدت الشركة قوائمها املالية للسنة املالية املنتهية في    الشركة  تجدر اإلشارة إلى أن و 
ً
وفقا

(SMEs( املعتمدة في اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )SOCPA و ) مراجع آخر قبل  منتم مراجعتها وتدقيقها التي  

 (.  SOCPAالسعودية للمراجعين واملحاسبين ) لدى الهيئة

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )م  2021ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية في  م قررت الشركة إعداد قوائمها املالية  2021وبداية من العام  
ً
( املعتمدة في  IFRSوفقا

(، وقد نتج عن هذا التطبيق تغيير في SOCPAواملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )اململكة العربية السعودية  

 للقوائم املالية املراجعة للشركة  2020ديسمبر    31املعالجات املحاسبية لعدد من البنود في القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  
ً
للسنة املالية املنتهية  م. ووفقا

م موضح في الجدول  2020ديسمبر  31( على عناصر قائمة املركز املالي للشركة كما في IFRSم، فإن أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي )2021ديسمبر  31في 

 التالي: 
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 م 2020ديسمبر  31( على عناصر قائمة املركز املالي كما في IFRSالدولية للتقرير املالي )أثر تطبيق املعايير (: 4الجدول رقم )

 البند 

 )ريال سعودي( 

املعيار الدولي للتقرير املالي 

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة  

 الحجم 

(IFRS for SMEs) 

أثر التحول إلى املعا ير 

 الدولية للتقرير املالي
 

 إعادة تبويب 
الدولية للتقرير  املعا ير 

 (IFRSاملالي )

     املوجودات 

     املوجودات غير املتداولة

 28,822,283 - - 28,822,283 ممتلكات وآلت ومعدات، بالصافي 

 106,217 - - 106,217 حق استخدام أصول، بالصافي  

 10,497,472 - - 10,497,472 أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء 

 39,425,972 - - 39,425,972 املوجودات غير املتداولةمجموع 

     املوجودات املتداولة 

 5,412,041 5,412,041 - - مستحق من أطراف ذات العالقة 

 5,283,696 (5,135,314) (741,550) 11,160,560 مخزون، بالصافي  

 5,135,314 5,135,314 - - موجودات بيولوجية  

بالصافي ومصاريف مدفوعة مقدما  ذمم مدينة، 

 وموجودات أخرى 
23,813,349 (4,266,947) (5,412,041) 14,134,361 

 13,013,758 - - 13,013,758 نقد في الصندوق ولدى البنوك  

 42,979,170 - (5,008,497) 47,987,667 مجموع املوجودات املتداولة 

 82,405,142 - (5,008,497) 87,413,639 مجموع املوجودات  

     حقوق امللكية واملطلوبات  

     حقوق امللكية 

 600,000 - - 600,000 رأس املال 

 300,000 - - 300,000 احتياطي نظامي  

 45,914,929 - (5,379,463) 51,294,392 أرباح مبقاه

 46,814,929 - (5,379,463) 52,194,392 مجموع حقوق امللكية  

     املطلوبات

     املطلوبات غير املتداولة

 19,475,705 - - 19,475,705 الجزء غير املتداول  -قروض طويل األجل

 1,665,150 - 370,966 1,294,184 التزامات خطة منافع املوظفين 

 21,140,855 - 370,966 20,769,889  مجموع املطلوبات غير املتداولة

     املطلوبات املتداولة

 5,469 - - 5,469 الجزء املتداول   –التزامات تأجير 

 3,741,517 - - 3,741,517 الجزء املتداول   –قروض طويلة األجل 

 257,400 400 ,257 - - مستحق إلى أطراف ذات العالقة 

 9,448,289 (400 ,257) - 9,705,689 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 996,683 - - 996,683 مخصص الزكاة 

 14,449,358 - - 14,449,358 مجموع املطلوبات املتداولة

 213 ,35,590 - 370,966 247 ,35,219 مجموع املطلوبات  

 82,405,142 - (5,008,497) 639 ,413 ,87 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات  

 م. 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 
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 م 2020يناير   01( على عناصر قائمة املركز املالي كما في IFRSأثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ) (: 5الجدول رقم )

 البند 

املعيار الدولي للتقرير املالي 

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة  

 الحجم 

(IFRS for SMEs) 

 )ريال سعودي( 

أثر التحول إلى املعا ير 

 الدولية للتقرير املالي

 )ريال سعودي( 

 إعادة تبويب 

 )ريال سعودي( 

الدولية للتقرير املالي  املعا ير 

(IFRS) 

 )ريال سعودي( 

     املوجودات 

     املوجودات غير املتداولة

 27,392,843 - - 27,392,843 ممتلكات وآلت ومعدات، بالصافي

 137,469 - - 137,469 حق استخدام أصول، بالصافي 

 4,549,120 - - 4,549,120 أعمال رأسمالية قيد اإلنشاء 

 32,079,432 - - 32,079,432 املوجودات غير املتداولةمجموع 

     املوجودات املتداولة 

 2,893,192   2,893,192 - _ مستحق من أطراف ذات العالقة

 3,278,631 ( 4,663,496) ( 433,989) 8,376,116 مخزون، بالصافي 

 4,663,496   4,663,496 - - موجودات بيولوجية 

ومصاريف مدفوعة مقدما  ذمم مدينة، بالصافي 

 وموجودات أخرى 
20,362,162 (3,828,270 ) (2,893,192 ) 13,640,700 

 3,661,562 - - 3,661,562 نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 28,137,581 - ) 4,262,259( 32,399,840 مجموع املوجودات املتداولة 

 60,217,013 - ) 4,262,259( 64,479,272 مجموع املوجودات

     حقوق امللكية واملطلوبات 

     حقوق امللكية

 600,000 - - 600,000 رأس املال 

 300,000 - - 300,000 احتياطي نظامي 

 19,215,357 - (4,457,217) 23,672,574 مبقاهأرباح 

 20,115,357 - (4,457,217) 24,572,574 مجموع حقوق امللكية

     املطلوبات

     املطلوبات غير املتداولة

 39,844 - - 39,844 الجزء غير املتداول  –التزامات تأجير 

 21,894,854 - - 21,894,854 الجزء غير املتداول  –قروض طويل األجل 

 1,145,288 - 194,958 950,330 التزامات خطة منافع املوظفين

 23,079,986 - 194,958 22,885,028 مجموع املطلوبات غير املتداولة

     املطلوبات املتداولة

 10,867 - - 10,867 الجزء املتداول  –التزامات تأجير 

 5,720,420 - - 5,720,420 الجزء املتداول  –قروض طويلة األجل 

 10,710,084 - - 10,710,084 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 580,299 - - 580,299 مخصص الزكاة

 17,021,670 - - 17,021,670 مجموع املطلوبات املتداولة

 40,101,656 - 194,958 39,906,698 مجموع املطلوبات 

 60,217,013 - (4,262,259) 64,479,272 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

 م. 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 
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 م 2020ديسمبر  31( على عناصر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل كما في IFRSأثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي )(: 6الجدول رقم )

 البند 

 )ريال سعودي( 

املعيار الدولي للتقرير املالي 

ومتوسطة  للمنشآت الصغيرة 

 الحجم 

(IFRS for SMEs) 

أثر التحول إلى املعا ير 

 الدولية للتقرير املالي
 

 إعادة تبويب 
املعا ير الدولية للتقرير املالي  

(IFRS) 

     الربح أو الخسارة  

 244,352,546 - - 244,352,546 مبيعات، بالصافي 

 (209,937,492) (1,078) (307,561) (209,628,853) تكلفة املبيعات

 34,415,054 (1,078) (307,561) 34,723,693 مجمل الربح

 (5,443,364) 319,200 (582,567) (5,179,997) وتسويقية   بيعيهمصاريف 

 (5,678,287) (318,122) - (5,360,165) مصاريف عمومية وإدارية

 23,293,403 - (890,128) 24,183,531 صافي ربح السنة من العمليات الرئيسية

 (22,882) - - (22,882) أعباء تمويلية  

 5,957,852 - - 5,957,852 إيرادات أخرى 

 29,228,373 - (890,128) 30,118,501 صافي ربح السنة قبل الزكاة

 (996,683) - - (996,683)  الزكاة

 28,231,690  (890,128) 29,121,818 صافي ربح السنة 

     الدخل الشامل الخر  

 الى قائمة الربح 
ً
    والخسارةبنود ل يتم إعادة تصنيفها لحقا

خسائر إعادة قياس التزامات خطة منافع  

 املوظفين املحددة 

- (32,118) - (32,118) 

 28,199,572 - (922,246) 29,121,818 إجمالي الدخل الشامل االخر للسنة

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

 م 2020ديسمبر  31( على عناصر قائمة التغيرات في حقوق امللكية كما في IFRSأثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي )(: 7الجدول رقم )

 البند 

 )ريال سعودي( 

املعيار الدولي للتقرير املالي 

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة  

 الحجم 

(IFRS for SMEs) 

أثر التحول إلى املعا ير 

 الدولية للتقرير املالي
 إعادة تبويب 

املالي  املعا ير الدولية للتقرير 

(IFRS) 

 املجموع  األرباح املبقاه   االحتياطي النظامي   رأس املال   

م كما تم 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
ً
 اإلفصاح عنه سابقا

600,000 300,000 51,294,392 52,194,392 

إعادة قياس التزامات خطة منافع املوظفين 

 املحددة 
- - (370,966) (370,966) 

 (4,266,947) (4,266,947) - - مخصص الخسائر الئتمانية املتوقعة 

 (741,550) (741,550) - - مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة  

 46,814,929 45,914,929 300,000 600,000 م 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 م. 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 
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 م2020يناير  01( على عناصر قائمة التغيرات في حقوق امللكية كما في IFRSأثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي )(: 8الجدول رقم )

 البند 

 )ريال سعودي( 

املعيار الدولي للتقرير املالي 

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة  

 الحجم 

(IFRS for SMEs) 

أثر التحول إلى املعا ير 

 الدولية للتقرير املالي
 إعادة تبويب 

املعا ير الدولية للتقرير  

 (IFRSاملالي )

 املجموع  األرباح املبقاه  االحتياطي النظامي  رأس املال  

م كما تم اإلفصاح 2020يناير  1الرصيد كما في 

 
ً
 عنه سابقا

600,000 300,000 23,672,574 24,572,574 

إعادة قياس التزامات خطة منافع املوظفين 

 املحددة 
- - (194,958) (194,958) 

 (3,828,270) (3,828,270) - - مخصص الخسائر الئتمانية املتوقعة 

 (433,989) (433,989) - - مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة  

 20,115,357 19,215,357 300,000 600,000 م2020  نا ر  1الرصيد كما في  

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

 

 أو IFRSإن تطبيق الشركة ملعايير املحاسبة الدولية )
ً
( قد يؤدي إلى تغييرات في السنوات املالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليا

النحو املعتمد في اململكة، قد ينتج عنه تغييرات جوهرية على القوائم املالية ( على IFRSقد ل تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي )

 من املمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على املعايير الجديدة  تطبيق بعض  املعايير أو إلزامية هذه  في تغييرات أي  فإن للشركة خالل السنوات القادمة وبالتالي

 .املالي ومركزها للشركة ئج املاليةالنتا على وبالتالي املالية القوائم

 املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل  2.1.11

  (x2.97)  التداول   نسبة بلغت  وقد  استحقاقها،  حال  املالية  باملطلوبات  املتعلقة  التزاماتها  مقابلة  على  الشركة  قدرة   عدم في  العامل  املال  رأس  إدارة   مخاطر  تتمثل

( 28,529,812)  مبلغ  العامل  املال  رأس  صافي  بلغ  فيما  ،التوالي  علىم  2022  يونيو  30ا في  وكم  م2021  و  م2020  ديسمبر   31  في  كماة  مر (  3.80x)و  مرة (  3.41x)و  مرة 

 املعلومات)ملزيد من    التوالي  علىم  2022  يونيو  30  م2021و   م2020  ديسمبر   31  في  كماريال سعودي  (  56,022,246)و  سعودي  ريال(  37,096,859)و  سعودي  ريال

 راجع
ً
صدر أو 2(1.املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم الفرعي  ( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في  2.1.10الفقرة الفرعية )  فضال

ُ
( "املخاطر املتعلقة بامل

(  املتداول   الجزء)  الجل  طويلة  قروض  من  للشركة  املالية  املطلوبات  وتتكون   ، ("8"عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "(  2نشاط الشركة وعملياتها" من القسم )

دائن إلى طرف ذو عالقةومس  أخرى لوبات  ومط  ومصاريف مستحقه  ةوذمم    مواعيد  في  بالتزاماتها  الوفاء  من  الشركة  تتمكن  ل  وقد  ،الزكاة   ومخصص  تحقات 

   العامل  املال  رأس  إدارة   مخاطر  تنتج  أن  ويمكن.  الستحقاق
ً
على التحصيل من املدينين التجاريين وفق فترات التحصيل املحددة ملقابلة    املقدرة   عدم  عن  أيضا

فورية   سيولة تتطلب قد طارئة أو مفاجئة أية أحداث املتداولة واملستحقة على الشركة على كقسط القرض املستحق والدائنين التجاريين، وقد تقع   اللتزامات

 لتمويل عمليات الشركة.

 وبشكوفي  
ً
ل جوهري على أعمال حال ما إذا تعذر على الشركة توفير السيولة الالزمة لتمويل عملياتها في تكلفة العقود املبرمة مع العمالء؛ فإن ذلك سيؤثر سلبا

 الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية. 

 إدارة املخزون باملتعلقة املخاطر  2.1.12

للسنوات    بلغ املخزون  في  إجمالي  املنتهية  في    والفترة   م2021وم  2020ديسمبر    31املالية  املنتهية  سعودي  5,283,696)  مبلغ م  2022  يونيو   30املالية  ريال   )

إجمالي أصول الشركة للفترات  من  (9.50%)و    )%9.78(و    )%6.41(والتي تمثل نسبة    ( ريال سعودي. على التوالي13,729,383( ريال سعودي و)10,060,913و)

مخزون راكد  ريال سعودي كمخصصات    (741,550)ريال سعودي و  (741,550)ريال سعودي و  (741,550)  مبلغ  املذكورة، على التوالي، في حين خصصت الشركة

 على التوالي م 2022 يونيو 30م و الفترة املالية املنتهية في 2021م و 2020ديسمبر  31كما في املخزون  من إجمالي( %5.12( و)%6.86( و)%12.31الحركة )وبطيء 
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 راجع  ملزيد من املعلومات)
ً
( "املخاطر 2(1.القسم الفرعي  ( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من  2.1.10الفقرة الفرعية )  فضال

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" من القسم )
ُ
 "( 8"عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "( 2املتعلقة بامل

ويتكون من: )منتجات دواجن تامة الصنع، ومواد ومستهلكات،  الدواجن إلدارة مخزونها  تعتمد الشركة على خبرتها في سوق الدواجن ومعرفة توقعات الطلب على

  يرات في وقد تطرأ تغيرات جوهرية في الطلب على منتجات الدواجن خالف ما تم توقعه، إذ قد يتأثر الطلب بإطالق منتجات جديدة في السوق، أو بالتغ  وعلف(.

في أنماط إنفاق العمالء، أو دخول منافسين جدد إلى السوق وغيرها من العوامل. نتيجة لذلك، قد تقل طلبات العمالء  دورات املنتج، أو التسعير، أو التغيرات  

مالئمة، فقد يتم إنتاج على منتجات الشركة. وبالتالي، إذا عجزت الشركة عن تقدير حجم املنتجات التي يبحث عنها عمالؤها بدقة أو إدارة كميات اإلنتاج بطريقة  

إدارته إلى احتمالية  جات دواجن أكثر مما قد يطلبه عمالؤها، مما يؤدي إلى زيادة في مستويات املخزون. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة في املخزون وسوء منت

 على أعمال الشركة انتهاء صالحية منتجات الدواجن مما قد يجبر الشركة إلى تخفيض األسعار لبيع مخزونها قبل تاريخ انتهاء الصالحية، وسين 
ً
عكس ذلك سلبا

 ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 بتقييم املوجودات البيولوجية  املخاطر املرتبطة  2.1.13

للموجودات البيولوجية والتي هي عبارة عن )بيض التفريخ، ودجاج التسمين( على أنها قيمة قيم عادلة من املستوى الثالث    القيمة العادلةتم تصنيف قياسات  

ة لتقييم املوجودات  بناًء على املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم املستخدم، وفيما يلي ألية التقييم واملدخالت الهامة التي ل يمكن رصدها واملستخدم

 لبيولوجية: ا

 آلية التقييم للموجودات البيولوجية (: ملخص 9الجدول رقم )

املوجودات  

 البيولوجية  
 أسلوب التقييم 

املدخالت الهامة التي ال 

  مكن رصدها 

العالقات املتبادلة بين املدخالت الرئيسية 

التي ال  مكن رصدها وقياس القيمة  

 العادلة 

 بيض تفريخ 

سعر البيع الفعلي ناقًصا تكلفة البيع بما في  العتباريأخذ نموذج التقييم في 

ذلك التكلفة اإلضافية الالزمة لجعل البيض جاهًزا للبيع )أي  النفقات غير  

 املباشرة وتكلفة التطعيم(.

 القدرة على التفريخ  •
تزيد / )تنقص( القيمة العادلة املقدرة إذا كانت 

 القدرة على التفريخ أعلى / )أقل(. 

دجاج 

التسمين 

 الحي

يأخذ نموذج التقييم في العتبار متوسط الوزن للطيور ومعدل النفوق وسعر  

البيع املقدر ناقًصا تكلفة البيع بما في ذلك التكلفة اإلضافية الالزمة لجعل  

 الطيور جاهزة للبيع )أي تكلفة العلف واألدوية والنفقات غير املباشرة(. 

 معدل نفوق الطيور.  •

 الطيور. متوسط وزن  •

 سعر بيع الطيور املكتملة.  •

 النمو ناقًصا تكلفة البيع. •

 تزيد / )تنقص( القيمة العادلة املقدرة إذا:

 نخفض / )ارتفع( معدل النفوق. ا •

 نخفض( متوسط وزن الطيور. اارتفع / ) •

نخفض( سعر بيع ا لطيور مكتملة  اارتفع / ) •

 النمو ناقًصا تكلفة البيع.

 . م2021ديسمبر  31لية املنتهية في املالية املراجعة للشركة للسنة املااملصدر: القوائم 
 

العادلة للمستوى  ولدى الشركة فريق متخصص يقوم بعمليات تقييم للموجودات البيولوجية بالشركة ألغراض إعداد التقارير املالية، بما في ذلك تحديد القيم  

اإلدارة املالية بالشركة ويتم عقد مناقشات تتعلق بعملية التقييم والنتائج التي تم التوصل لها مرة كل ثالثة أشهر على (، ويقوم الفريق بتقديم تقارير إلى مدير  3)

   األقل.

 ويتم استخالص وتقييم مدخالت املستوى الثالث الرئيسية من قبل الشركة كالتالي:

 البيئية.  تحديد معدل نفوق دجاج التسمين على أساس املعدل التاريخي والعناصر .1

  نمو دجاج التسمين بمعدلت مختلفة يحدث فجوة في نوعية ووزن الدجاج والذي بدوره يؤثر على السعر الذي يتم تحديده، حيث يتم وضع افتراض  .2

 ملتوسط وزن دجاج التسمين القابل للذبح والذي لم يصل وزنه للتسويق بعد.

 للتغيير بشكل جوهري نظًرا لعم ارتباطه بالجودة ووزن البيض في مرحلة التفريخ. يمكن بيع بيض التفريخ قبل التفريخ بسعر موحد غير قابل  .3

م  2020ديسمبر    31للسنوات املالية املنتهية في  تتركز طبيعة املوجودات البيولوجية على بيض التفريخ ودجاج التسمين الحي  حيث بلغت املوجودات البيولوجية  

والتي  على التوالي    ( ريال سعودي7,937,505( ريال سعودي و)5,537,848( ريال سعودي و)5,135,314)حوالي  م  2022  ونيوي  30م والفترة املالية املنتهية في  2021و
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 راجع  ملزيد من املعلومات)  .الشركة على التوالياملوجودات  من إجمالي    (%5.49)و  (%5.38)و  (%6.23تمثل ما نسبته )
ً
( "املخاطر  2.1.10الفقرة الفرعية )  فضال

الفرعي   القسم  الجديدة" من  املحاسبية واملعايير  املعايير  في  بالتغيرات  )2(1.املتعلقة  القسم  الشركة وعملياتها" من  نشاط  أو  صدر 
ُ
بامل املتعلقة  "املخاطر   )2  )

 . ("8"عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "

 :م2022 يونيو 30والفترة املالية املنتهية في  م2021وم 2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي حركة املوجودات البيولوجية كما في في حين 

   حركة املوجودات البيولوجية(: ملخص 10الجدول رقم )

 البيان  

 )بالريال السعودي(
 م 2022  ونيو  30كما في  م 2021ديسمبر  31كما في  م 2020ديسمبر  31كما في 

 5,537,848 5,135,314 4,663,496 السنة / الفترة الرصيد، بداية 

 38,349,223 51,215,395 28,900,899 إضافات 

 ( 35,949,566) ( 50,812,861) ( 28,429,081) تحويالت إلى املخزون 

   7,937,505     5,537,848 5,135,314 الرصيد، نها ة السنة/ الفترة 

 م. 2022 يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  املوجزةم والقوائم املالية األولية 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 

أو التغير  نفوق الطائر أثناء دورة النتاج،  أو    التفريخالفاقد من البيض أثناء عملية  هذا وتتأثر قيمة املوجودات البيولوجية بشكل كبير عند ارتفاع معدلت  

للطائر،   الوزن املستهدف  في  في  بالنقص  النموأو التغير  البيع مكتمل  امل  ، سعر  على قيمة  أثر سلبي  سيكون  لك  ذ  فإن  خاطر تلك وفي حال حدوث أي  من تلك 

 نتائج عمليات الشركة وربحيتها ووضعها املالي.سيكون له أثر سلبي وجوهري على املوجودات البيولوجية لدى الشركة مما  

قياس التغير في قيمة املوجودات    عدم صحة أو دقة البيانات التي تم العتماد عليهالوتجدر اإلشارة إلى أن عملية تحديد قيمة املوجودات البيولوجية ُعرضه  

بسبب الفاقد من بيض التفريخ أو النافق من دجاج التسمين، أو مخاطر عدم توفر الخبرة الكافية لدى فريق عمل الشركة الذي يقوم   الحيوية التي تتأثر بزيادة 

عمل الذي يقوم بعملية قياس القيمة العادلة للموجودات الحيوية بعملية قياس التغير في القيمة العادلة للموجودات الحيوية، مخاطر عدم استقاللية فريق ال 

  فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري   البيولوجيةكونهم موظفين في الشركة، وبالتالي فإن في حال حدوث أي  اخفاق في تحديد القيمة العادلة للموجودات  

 .نتائج عمليات الشركة وربحيتها ووضعها املالي

 املخاطر املتعلقة بتركز مبيعات الشركة 2.1.14

 شكلت والتي( ريال سعودي  199,932,695( ريال سعودي، و)245,071,000( ريال سعودي، و)169,434,880بمبلغ )نتاج التام  في بيع اإل   الشركة مبيعات  ركزتت

، بينما  يعلى التوالم  2022  يونيو  30و كما في  م  2021ديسمبر    31م وكما في  2020ديسمبر    31كما في   املبيعات صافي من  (71.76%)و  %(  68.55و ) 69.34%)نسبة )

العالف  من  الشركة  مبيعات  )  شكلت  و)42,486,671مبلغ  سعودي،  ريال  و)65,848,149(  سعودي،  ريال  سعودي46,689,455(  ريال  نسبة    ، (  تمثل  والتي 

زيد من مل) .التوالي علىم 2022 يونيو  30و كما في  م 2021ديسمبر  31م وكما في 2020ديسمبر  31كما في  املبيعات صافي من%( 16.76%( و )18.42%( و)17.39)

 راجع  
ً
 راجع الفقرة  و)  (( خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها3" من القسم )تفاصيل املبيعات( "3(15.الفرعي    القسماملعلومات فضال

ً
ملزيد من املعلومات فضال

صدر أو نشاط الشركة   (2.1)( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم الفرعي  2.1.10الفرعية )
ُ
"املخاطر املتعلقة بامل

 "( 8الصفحة رقم "( "عوامل املخاطر" في 2وعملياتها" من القسم )

التي تقوم الستمرارية والتحسين في جودة املنتجات  في حال عدم قدرة الشركة  أو    ، سعاراأل م قدرة الشركة املحافظة على عمالئها بسبب املنافسة في  في حال عد 

على منتجات لحوم   العرضفي حال تغير الطلب أو  أو    ، إلى املتاجر والسوبر ماركت  خفاق في توزيع ونقل منتجات الشركةإ، أو في حال حدوث  بإنتاجهاالشركة  

ر في تفضيالت املستهلكينفي حال تغير في    أو  الدواجن، بقطاع  ذات العالقة  واللوائح  حدوث تغير في السياسات  في حال  أو  ،  مستوى دخل الفرد أو حدوث تغي 

فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة وربحيتها    أو جائحة  حدوث أي كوارث طبيعيةفي حال  أو    ،ت املساندة لهالدواجن والقطاعا

 ووضعها املالي.
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 ها منتجاتحسب بالشركة  بتركز مبيعاتاملخاطر املتعلقة  2.1.15

د ومقطعات الدجاج (  162,248,835سعودي، و)( ريال  111,845,200مبلغ )مبيعات الدجاج املبرد    قيمة  بلغت حيث    ،تتركز منتجات الشركة الدجاج املبرد واملجم 

  2020ديسمبر    31كما في  ( من صافي مبيعات الشركة  50.60%( و)45.38%( و)45.77%ما نسبته )والتي تشكل    ، ( ريال سعودي140,986,948ريال سعودي، و)

 راجع مل)على التوالي.  م2022 يونيو 30في  وكما م 2021ديسمبر  31و
ً
( "صافي مبيعات الشركة بحسب املنتجات"  3.15.1الفقرة الفرعية )زيد من املعلومات فضال

 راجع الفقرة الفرعية )و)  (( خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها3" من القسم )تفاصيل املبيعات( "3(15.الفرعي    من القسم
ً
( 2.1.10ملزيد من املعلومات فضال

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" من القسم  2.1"املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم الفرعي )
ُ
( "املخاطر املتعلقة بامل

 "(8الصفحة رقم "( "عوامل املخاطر" في 2)

في املتاجر والسوبر، أو في حال قدرة الشركة مواكبة تطوير املنتجات املصنعة من    يومي أو شبه يوميعدم قدرة الشركة توفير املنتجات الطازجة بشكل    في حال

رواًجا وطلًبا من تلقى  والتي  الدواجن  في حال    املستهلكين،  لحوم  العرضأو  أو  الطلب  الفرد  تغير  تغير مستوى دخل  تفضيالت  حدفي حال  أو    ،أو  في  تغير  وث 

، أو جائحة  حدوث أي كوارث طبيعية  في حال  أو  ،ت املساندة لهبقطاع الدواجن والقطاعاذات العالقة  واللوائح  حدوث تغير في السياسات  في حال  أو    ،املستهلكين

 فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة وربحيتها ووضعها املالي.

  النطاق الجغرافيبحسب الشركة  بتركز مبيعاتاملخاطر املتعلقة  2.1.16

في   الشركة  مبيعات  اململكة،تتركز  جنوب  اململكة    مناطق  جنوب  مناطق  في  الشركة  مبيعات  قيمة  بلغت  )حيث  سعودي،  185,707,935مبلغ  ريال   )

كما في  مبيعات الشركة    صافي( من  75.67%و)(  76.05%)%( و76.00)ما نسبته  والتي تشكل    ،( ريال سعودي210,828,250( ريال سعودي، و)271,884,151و)

 راجع مل)على التوالي.   م2022 يونيو 30م وكما في 2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31
ً
( "صافي مبيعات الشركة  3.15.2الفقرة الفرعية )زيد من املعلومات فضال

 راجع  و)  (( خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها3" من القسم )تفاصيل املبيعات ( "3(15.الفرعي    القسمبحسب النطاق الجغرافي" من  
ً
ملزيد من املعلومات فضال

الفرعية ) الفرعي )2.1.10الفقرة  في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم  بالتغيرات  "املخاطر املتعلقة  "املخاطر املتعلقة  2.1(  أو نشاط  (  صدر 
ُ
بامل

 "( 8( "عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "2الشركة وعملياتها" من القسم )

، أو  مع الشركة  بمستهدفات البيع املتفق عليها  املوزعين  عدم وفاءفي حال  أو  اآلخرين    نشاط املوزعين والذين تربط الشركة معهم بعالقة عقديةانقطاع   في حالو

تغير الطلب   أو في حال ،في املتاجر والسوبرمنتجات الشركة توفير الشركة  مندوبيأو في حال عدم قدرة ، لطلبات املوزعينجابة في حال عدم قدرة الشركة الست

حدوث تغير في السياسات    في حال  أوانتاج لحوم الدواجن،  القطاع    فيأو ازدياد املنافسة    تغير تفضيالت املستهلكين،أو في حال    على منتجات الشركة  أو العرض

، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج  أو جائحة  حدوث أي كوارث طبيعيةفي حال  أو    ،والقطاعات املساندة له  ذات العالقة بقطاع الدواجنواللوائح  

 عمليات الشركة وربحيتها ووضعها املالي. 

 املخاطر املتعلقة بتركز العمالء  2.1.17

( عمالء 5أكبر خمسة )بلغت قيمة إيرادات  ، حيث  تعاقديعلى أساس  في معظمها  العالقة    الشركة على عدد من العمالء الرئيسين والتي تقومتعتمد مبيعات  

)  للشركةرئيسين   و)41,276,258مبلغ  سعودي،  ريال  و)80,175,839(  سعودي،  ريال  سعودي41,244,784(  ريال  )والتي    ،(  حوالي  نسبتهم  %( 16.89شكلت 

ملزيد من املعلومات على التوالي ) م2022 يونيو 30و كما في  م2021ديسمبر  31وم  2020ديسمبر  31مبيعات الشركة كما في  صافيمن ( 14.80%و )%( 22.43)و

 راجع القسم الفرعي  
ً
 راجع الفقرة الفرعية ملزيد من  و)  (( خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 3" من القسم )عمالء الشركة"كبار  (  3.16)فضال

ً
املعلومات فضال

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" 2.1( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم الفرعي )2.1.10)
ُ
( "املخاطر املتعلقة بامل

 "( 8الصفحة رقم "( "عوامل املخاطر" في 2من القسم )

( ريال 45,254,471)وبلغت قيمة مبيعات الشركة مبلغ    عدد من العمالء لبيع األعالف واألدوية والديزل ونشارة الخشبمع    التعامل  الشركة في أعمالهاكما تعتمد  

بيعات الشركة خالل املمن  (  %20.25%(، و)19.31%(، و)18.52( ريال سعودي، والتي تمثل نسبة )56,412,372( ريال سعودي، و)69,043,369سعودي، و)
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 راجع القسم الفرعي )  م على التوالي.2022  يونيو  30م وللفترة املنتهية في  2021م و2020األعوام  
ً

( "التعامالت مع األطراف ذات  3.18)وملزيد من املعلومات، فضال

 ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند( 3العالقة" من القسم )

العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين،  في حال انقطاع  أو  على العمالء    الشركةبيع منتجات  توقف  في  أو    مع العمالء  العقودديد  لم يتم تجفي حال  و

ج عملياتها مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائ التعاقدية  إخفاق الشركة في إيجاد العالقات  في حال  أو  

 املالي. وأدائها

 املخاطر املتعلقة بتركز املورد ن  2.1.18

مثل الذرة  أولية )مدخالت في انتاج أعالف الدواجن(  تعتمد الشركة في أعمالها على التعامل مع عدد من املوردين )املستقلين( املتخصصين في توريد منتجات  

(  131,626,415( ريال سعودي، و)79,160,958قيمة مشتريات الشركة من أكبر خمسة موردين مبلغ )، حيث بلغت  وكسب الصويا ومركزات انتاج العلف والبيض

م 2020ديسمبر    31كما في    املبيعات  ( من إجمالي تكلفة%37.02( و)%39.94و)   %(37.71)والتي تمثل ما نسبته    ،( ريال سعودي86,949,553ريال سعودي، و)

 راجع القسم الفرعي  )  .م على التوالي2022  يونيو  30م وكما في  2021ديسمبر    31وكما في  
ً
( خلفية  3( "كبار املوردين" من القسم )3(17.ملزيد من املعلومات فضال

 راجع الفقرة الفرعية )و)  عن الشركة وطبيعة أعمالها(
ً
"املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من  (  2.1.10ملزيد من املعلومات فضال

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" من القسم )2.1القسم الفرعي )
ُ
 "( 8طر" في الصفحة رقم "( "عوامل املخا2( "املخاطر املتعلقة بامل

والذين يرتبطون بالشركة بصفتهم   (غير مستقلين )لشراء دجاج حي  تام النمو، حيث أن املوردين املوردين عدد من التعامل مع على أعمالها في تعتمد الشركة كما 

دون وجود شروط أو أسعار تفضيلية، حيث بلغت قيمة مشتريات الدجاج الحي  تام النمو  وتتم تلك التعامالت من  مجلس اإلدارة أو مساهمين في رأسمالها    أعضاء

%( من 9.25%(، و)22.74%( و)23.94( ريال سعودي، والتي تمثل نسبة )21,736,134( ريال سعودي، و)74,933,426يال سعودي، و)( ر 50,266,174بمبلغ )

 راجع    م على التوالي.2022  يونيو  30املنتهية في    وفترة الستة أشهرم  2021م و2020إجمالي تكلفة املبيعات خالل األعوام  
ً

القسم  )وملزيد من املعلومات، فضال

 " في هذا املستند(خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها( "3مع األطراف ذات العالقة" من القسم ) التعامالت( "3.18الفرعي )

كل  العالقة مع أحد املوردين أو تغير أحد الشروط أو اللتزامات سيؤثر بش  إيقافوبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل املوردين، أو  

 . املالي وتوقعاتها املستقبلية وأدائهاالشركة وبالتالي على نتائج عملياتها  سلبي وجوهري على أعمال

 السعودي صندوق التنمية الزراعيبعقد قرض املخاطر املتعلقة  2.1.19

مشروع املسالخ اآللية  تمويلبغرض م(  05/03/2014 هـ )املوافق03/05/1435بتاريخ صندوق التنمية الزراعية السعودي   مع عقد قرض اتفاقية الشركة أبرمت

قيمة   بلغ. وقد  الشركة بموجب عقد اإليجار الحكومي الصادر من وزارة الزراعة  بحيازة األرض الواقعة في محافظة خميس مشيط في وادي بن هشبل والتي    على

 في   قسط  أخر  نتهييو م(  31/01/2017هـ )املوافق  03/05/1438ن تاريخ  م  ابتداءً أقساط سنوية    )10(  علىعلى أن يسدد  ( ريال سعودي،  29,879,122)  القرض

)املوافق  03/05/1447  تاريخ الشركة  م10/01/2020  املوافق)  ه03/05/1440  وبتاريخ،  (م2025/ 25/10هـ  قامت  إعادة جدولة حيث  بطلب  الشركة  قامت   )

 ( ريال سعودي. 14,592,212الرصيد املتبقي مبلغ ) ( كما أن15,286,910املستحقة والبالغة ) بسداد إجمالي املبالغ 

مستحقات قرض صندوق التنمية الزراعي السعودي   (: ملخص11رقم )الجدول   

 تاريخ االستحقاق 
 قيمة القسط 

 )بالريال السعودي(

 - م* 2022

 3,648,053 م 2023

 3,648,053 م 2024

 3,648,053 م 2025

 3,648,053 2026م

 14,592,212 اإلجمالي  

 املصدر: الشركة 

الرصيد املتبقي من قرض صندوق التنمية الزراعي السعودي    صبحلي  ريال سعودي   (3,648,053م بمبلغ )2022لعام  الشركة بسداد املستحق عن ا  م( قامت2022/ 12/05ه )املوافق  11/10/1443بتاريخ  *قامت الشركة  

 ( ريال سعودي. 14,592,212على الشركة بمبلغ )
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%( ونسبة  28.17املوجودات نسبة )  مجموعإلى    السعودي  الزراعينسبة قرض صندوق التنمية    بلغإن القرض مضمون من وزارة البيئة واملياه والزراعة. حيث  

ركة قد حصلت على  اإلشارة إلى الش  ي. وتجدرعلى التوالم  2022  يونيو  30وم  2022ديسمبر    31وم  2020ديسمبر    31كما في تاريخ  (  10.10%نسبة )%( و 17.73)

 راجع الفقرة الفرعية و)  خطاب عدم ممانعة من صندوق التنمية الزراعي السعودي على تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق املوازية.
ً
ملزيد من املعلومات فضال

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" 2.1الفرعي )( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم  2.1.10)
ُ
( "املخاطر املتعلقة بامل

 "( 8( "عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "2من القسم )

د بها وهي على سبيل الذكر ل الحصر: )أن يتم صرف مبلغ القرض على الغرض    واللتزاماتوقد تضمن عقد القرض عدد من الشروط   الواجب على الشركة التقي 

مول وتزويدهم  ص له، املحافظة على املشروع املمول وما ينتج عنه من أصول ومعدات، السماح ملوظفي الصندوق أو من ينيبهم بالطالع على سير املشروع املاملخص

ستحقة خالل الفترة املحددة(.  بأي بيانات أو معلومات والتزام الشركة بأي تعليمات تعطى للشركة لتحسين سير املشروع، اللتزام بسداد أي  قسط من األقساط امل

،  بأكمله  األداء  واجب   الشركة  بذمة  ماعقد القرض؛ فإن    الواردة فيلتزامات والتعهدات  الشروط والوفي حال أخلت الشركة أي من  
ً
  الحرية   مطلق  وللصندوق   فورا

أمام الصندوق مما   الئتمانيلكفالء، وفي حال عدم التزام الشركة المتثال للشروط واللتزام الواردة في عقد القرض فإن ذلك سيؤثر على موقفها  ا  مطالبة  في

مركزها املالي  أعمال الشركة و قدرة الشركة الحصول على تسهيالت ائتمانية جديد مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على  سيكون له تأثير سلبي وجوهري على  

 وتوقعاتها املستقبلية. 

 لدعم قطاع إنتاج الدواجن باإلعانات الحكومية املتعلقةاملخاطر  2.1.20

   السعودية  العربية  اململكة  حكومة  قدمت
ً
دعم األعالف ومدخالتها بنسبة  م(  20/07/2011ه )املوافق  19/08/1432  وتاريخ(  136/أ)  رقم  امللكي  األمر  بموجب  دعما

رفع الدعم   (م 21/12/2019ه )املوافق  24/04/1441وتاريخ    (291035/1/1441) وزير البيئة واملياه والزراعة رقمصدر قرار معالي  ( من تكلفتها، وبتاريخ  50%)

ت واشتراطات  عن األعالف ومدخالتها. ومن جهة أخرى أصدرت وزارة البيئة واملياه والزراعة قواعد تنظيمية جديدة لدعم مستثمري قطاع الدواجن وفق آليا

بيع وفي املقابل يستحق منتجي الدواجن محددة حيث يتم الدعم منتجي الدواجن في املنتجات النهائية وفق الكميات الفعلية التي ينتجونها وذلك بحسب فواتير ال

 
ً
 خالل شهر واحد من تاريخ تقديم إثبات الدفع.   مبالغ دعم حكومية نقدية ويتم تحصيل هذه اإلعانة الحكومية عادة

بتقديمها على  الشركة  لتي قامت  كميات اإلنتاج النهائي الفعلية وبناًء على فواتير البيع اأساس  هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تلقت مبالغ دعم نقدي على  

( 769,065( ريال سعودي، و)1,985,378( ريال سعودي و)1,557,650، حيث بلغ قيمة اإلعانة الحكومية مبلغ ))منصة زراعي( التابعة لوزارة البيئة واملياه والزراعة

 راجع الفقرة الفرعية )و).  م على التوالي2022  يونيو  31م وللفترة املنتهية في  2021م و2020خالل األعوام  ريال سعودي  
ً
( "املخاطر 2.1.10ملزيد من املعلومات فضال

( الفرعي  القسم  الجديدة" من  املحاسبية واملعايير  املعايير  في  بالتغيرات  نشاط  2.1املتعلقة  أو  صدر 
ُ
بامل املتعلقة  "املخاطر   )( القسم  (  2الشركة وعملياتها" من 

 "( 8"عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "

ح الجدول التالي تفاصيل الدعم اإلعانة الحكومية التي حصلت عليها الشركة كما في  م وفترة الستة أشهر املنتهية في  2021ديسمبر   31م و2020ديسمبر  31ويوض 

 م:2022يونيو  30

 البند 
 م 2020 ديسمبر  31كما في  

 )ريال سعودي( 

 م 2021ديسمبر  31كما في 

 )ريال سعودي( 

 م 2022 ونيو  30كما في 

 )ريال سعودي( 

 769,065 1,985,378 1,557,650 اإلعانات الحكومية 

 املصدر: الشركة 

 

و في حال تعليق أو إيقاف وبالتالي فإنه في استمرار ارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج، أو في حال عدم زيادة الدعم الحكومي لتخفيف ارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج، أ

تأثير سلبي وجوهري    يكون لهالدعم املعتمد واملخصص للشركة من الجهة ذات الختصاص؛ فإن ذلك ستسليم    تأخرفي حال    ، أوالحكومي  انخفاض الدعمأو  

 على أعمال الشركة، أو وضعها املالي، أو نتائج عملياتها، أو توقعاتها املستقبلية.
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2.1.21  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

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

على التمويل املناسب  مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها الئتماني. ول تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها  

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

 الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بكفا ة التغطية التأمينية 2.1.22

التأمين  تندرج تحت وثيقة    وثيقة تأمينيةوظفيها تندرج تحت  مل  العناية الصحية والوقائية والعالجيةلتوفير    طبي  تأمين وثيقة    لدى الشركة  كما في تاريخ هذا املستند

التأمين مبالغ مقتطعة    وثيقةوتتضمن    م30/09/2023  م وتنتهي بتاريخ30/09/2022التأمين من تاريخ  للتأمين وتسري فعالية وثيقة    فميد غل عن شركة    الصادرة 

ولدى الشركة وثيقة تأمين للمركبات اململوكة لها تحت فئة التغطية التأمينية الشاملة عن األخطار على املركبات نتيجة  . وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية

  م22/12/2022م وتنتهي بتاريخ  23/12/2021ين من تاريخ  الحوادث وتندرج تحت وثيقة التأمين الصادرة عن شركة تكافل الراجحي وتسري فعالية وثيقة التأم

التأمين  لها من قبل    وجميع شركات  ،    ي البنك املركز مرخص  العربية السعودية  في اململكة  للعمل  العقود    ذلك   داعالسعودي  قد ل يكون لدى الشركة جميع 

على سبيل  التأميني الكافي في كل الحالت، أو أنه ل يغطي جميع املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة    أو ل يكون لديها الغطاء  التأمينية املهمة ألعمالها وأصولها،

ن أن تقع أحداث في املستقبل ل تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر  خاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من املمكاملل الحصر  ل  اثامل

، أو ستظل  املحتملة، أو قد ل تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. ول يوجد أي ضمان أن عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاري
ً
ا

 من هذه األحداث أو الظ
ً
روف أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها متاحة على اإلطالق. إن أيا

 .الطبي وتأمين املركبات، وشركة التأمين التعاونية املالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املرتبطة بحما ة العالمة التجارية  2.1.23

 راجع القسم الفرعي )للتجارة   املستند فقد تم تسجيل العالمة التجارية "بلدي للدواجنكما في تاريخ هذا  
ً

( )"العالمات التجارية  3.20". )وللمزيد من املعلومات فضال

صرح بها والنتهاكات  ، غير أنه من الصعب مراقبة الستخدامات غير امل" في هذا املستند(خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها( "3من القسم )  وحقوق امللكية"(

التجاري ألي سبب من األسباب، أو للشركة. وفي حالة عدم قدرة الشركة على حماية حقوق ملكيتها لعالمتها  التجارية  العالمة  في حالة إساءة    األخرى لحقوق 

 على قيمة العالم
ً
ة التجارية للشركة، ومن شأنه اإلضرار بسمعة الشركة  استخدام الغير للعالمة التجارية للشركة أو اإلساءة لسمعتها، فإن ذلك قد يشكل خطرا

 على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.  
ً
 أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتها، مما سيؤثر سلبا

حقوقها على عالماتها التجارية العائدة لها، وقد يتهم الغير    قد يتعين على الشركة من حين  آلخر تجديد تسجيل تلك العالمات التجارية أو إقامة دعوى لحماية

 الشركة بأنها قد انتهكت حقوق عالمتها التجارية العائدة له أو أن الشركة أساءت استخدام تلك العالمة التجارية، وقد يترتب على  
ً
ذلك إجراءات قضائية أيضا

 في تكبد الشركة تكاليف كبيرة  ضد الشركة. وتجدر اإلشارة إلى أن إقامة الدعاوى لتأكيد ح
ً
قوق الشركة فيما يخص عالمتها التجارية هو أمر وارد وقد يكون سببا

تأكيد حقوق   وتخصيص ملوارد مالية لتغطية مصاريف تلك الدعاوى، مما سيؤثر سلًبا على دخل الشركة وأرباحها بغض النظر ما إذا كانت الشركة قادرة على

و الدفاع عنها بنجاح أم ل. وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج ملكيتها لعالمتها التجارية أ

 .عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 2.1.24

م، وقد حصلت الشركة 2021ديسمبر    31اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات وحتى العام املالي املنتهي في  قامت الشركة بتقديم  

بالرقم ) الزكاة  بتاريخ  1110282843على شهادة  )املوافق  07/11/1443( الصادرة  لغاية  06/06/2022ه  )املوافق  10/10/1444م( ويسري مفعول الشهادة  ه 

 م(.  30/04/2023
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فيما لم تستلم الشركة الربوط الزكوية النهائية عن    ،م2017  العامحتى  نهائية عن اإلقرارات الزكوية التي قامت بتقديمها و   ربوط زكويةالشركة  استلمت    قدو 

ومن املحتمل بأن تقوم الهيئة للزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافية عن اإلقرارات الزكوية التي    م ،2021م وحتى العام  2018األعوام  

لبة  التي سيتم تقديمها، مع اإلشارة إلى أنه في حال أن قامت الهيئة للزكاة والضربية والجمارك بمطا  القرارات الزكوية  أو تلكالسابقة  تم تقديمها عن األعوام  

 فإن الشركة هي من ستقوم بسداد تلك املطالبات.   ؛الشركة دفع أي فروق زكوية

، كما ل تستطيع أ إعطاء تأكيدات بشأن دقة وصحة القرارات الزكوية املقدمة ول تستطيع الشركة 
ً
الزكاة  هيئةالتنبؤ ما إذا كانت و التي سيتم تقديمها مستقبال

، وإذا ما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجم
ً
 بمطالبة الشركة  والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبال

ً
ارك فعال

على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها بدفع مثل هذه الفروقات، حيث ستقوم الشركة بدفع تلك الفروقات وبالتالي فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري  

 املالي وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة  2.1.25

منتسبة  والتي تمت على أساس تجاري بحت، حيث يعبر عن األطراف ذات العالقة بأنها شركة   تتعامل الشركة في سياق أعمالها العتيادية مع أطراف ذات عالقة

وهي    تتصف جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة بأنها تعامالت تجارية بحتةأو قرابتهم من الدرجة األولى و   يملكها أحد املساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة 

   .مكتمل النمو أو مشتريات دجاج حي    مبيعات صوص وأعالف وأدويةعبارة عن 

ح  م:2022يونيو  30م وفترة الستة أشهر املنتهية في 2021م والعام 2020العام املالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل  ةول التالياالجد  توض 
 م 2020ديسمبر  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في (: 12الجدول رقم )

 طبيعة التعامل  العالقة طبيعة  العالقة األطراف ذات

إجمالي قيمة 

 التعامالت

 السنة  خالل

 )بالريال السعودي( 

النسبة من  

إجمالي العقود  

والتعامالت  

خالل الفترة 

 )%( 

النسبة من  

 املبيعات 

 )%( 

النسبة من  

إجمالي 

 املشتر ات

  )%( 

مزرعة جربوع الشهراني 

 للدواجن

جهة منتسبة )مزرعة مملوكة  

جربوع الشهراني(ملساهمين وهم ورثة   

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق % 2.55 % 1.44 6,236,826

 3.32% ل ينطبق % 1.45 6,309,597 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة تركي عبدهللا  

 الشهراني للمقاولت

جهة منتسبة )مؤسسة مملوكة لعضو  

مجلس اإلدارة املنتدب السيد/ تركي 

 الشهراني(عبدهللا 

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق % 4.91 % 2.76 12,003,533

 8.33% ل ينطبق % 3.65 15,834,420 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة محمد عبدهللا بثيع  

 العواشز

جهة منتسبة )مؤسسة مملوكة لعضو  

مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا  

 بثيع الشهراني(

وعلف وأدوية مبيعات صوص 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق % 10.54 % 5.93 25,762,298

 14.17% ل ينطبق % 6.20 26,925,206 مشتريات دجاج حي  

 مؤسسة هشبل تركي عبدهللا

جهة منتسبة )مؤسسة مملوكة  

للمساهم السيد/ هشبل تركي عبدهللا 

 الشهراني( 

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق % 0.51 % 0.29 1,251,814

 0.63% ل ينطبق % 0.28 1,196,951 مشتريات دجاج حي  

 ل ينطبق   ل ينطبق ل ينطبق 1,248,238 رواتب وبدلت  موظفين  كبار التنفيذيين

 % 26.45 % 18.52 % 21.99 96,768,883 اإلجمالي

 . م2021ديسمبر  31املالية املنتهية في املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة 
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 م 2020ديسمبر  31األطراف ذات العالقة كما في  الى/من(: املستحق 13الجدول رقم )

 العالقة األطراف ذاتاملستحق من 
 م 2020 ديسمبر  31الرصيد كما في  

 )بالريال السعودي( 

 2,242,324 العواشز  بثيع عبدهللا محمد مؤسسة

 154,995 للمقاولت  الشهراني عبدهللا تركي مؤسسة

 376,391 مؤسسة عبدالرحمن محي 

 950,221 مزرعة جربوع الشهراني للدواجن 

 962,716 مؤسسة هشبل تركي عبدهللا

 475,393 مؤسسة خالد محمد العواشز 

 250,001 الشهراني  مفرح سعد عبدالرحمن مؤسسة

 5,412,041 املستحق من األطراف ذو العالقةالرصيد 

 العالقة األطراف ذاتاملستحق إلى 
 م 2020 ديسمبر  31الرصيد كما في  

 )بالريال السعودي(  

 257,400 مؤسسة محمد عبدهللا بثيع العواشز 

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

 م 2021ديسمبر  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في (: 14الجدول رقم )

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  العالقة األطراف ذات

  إجمالي قيمة التعامالت

 خالل السنة 

 )بالريال السعودي( 

النسبة من إجمالي 

العقود والتعامالت 

 خالل الفترة )%( 

النسبة من  

 املبيعات 

 )%( 

النسبة من إجمالي 

 املشتر ات

  )%( 

مزرعة جربوع الشهراني 

 للدواجن

جهة منتسبة )مزرعة  

مملوكة ملساهمين وهم  

 ورثة جربوع الشهراني(

مبيعات صوص وعلف  

 وأدوية وديزل ونشارة 
 ل ينطبق %1.95 % 1.06 6,969,919

 2.57% ينطبقل  % 1.18 7,779,586 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة تركي عبدهللا  

 الشهراني للمقاولت

)مؤسسة   جهة منتسبة

مملوكة لعضو مجلس  

اإلدارة املنتدب السيد/ 

 تركي عبدهللا الشهراني( 

مبيعات صوص وعلف  

 وأدوية وديزل ونشارة 
 ل ينطبق %4.43 % 2.40 15,837,910

 5.67% ل ينطبق % 2.60 17,137,082 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة محمد عبدهللا  

 بثيع العواشز

)مؤسسة   جهة منتسبة

مملوكة لعضو مجلس  

اإلدارة السيد/ محمد 

 عبدهللا بثيع الشهراني(

مبيعات صوص وعلف  

 وأدوية وديزل ونشارة 
 ل ينطبق %9.40 % 5.09 33,615,033

 11.62% ل ينطبق % 5.32 35,113,506 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة هشبل تركي 

 عبدهللا

)مؤسسة   جهة منتسبة

مملوكة للمساهم 

السيد/ هشبل تركي 

 عبدهللا الشهراني(

مبيعات صوص وعلف  

 وأدوية وديزل ونشارة 
 ل ينطبق %3.53 % 1.91 12,620,507

 4.93% ل ينطبق % 2.26 14,903,252 مشتريات دجاج حي  

 ل ينطبق ينطبقل  ل ينطبق 1,834,731 رواتب وبدلت  موظفين  كبار التنفيذيين

 24.79% 19.31% 21.82% 145,811,526 اإلجمالي

 . م2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في 
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 م 2021 ديسمبر 31 في كما العالقة ذات األطراف الى/من املستحق(: 15) رقم الجدول 

 العالقة األطراف ذاتاملستحق من 
 م 2021 ديسمبر 31الرصيد كما في  

 )بالريال السعودي( 

 3,653,219 العواشز  بثيع عبدهللا محمد مؤسسة

 1,002,254 للمقاولت  الشهراني عبدهللا تركي مؤسسة

 807,440 مؤسسة عبدالرحمن محي 

 741,377 مزرعة جربوع الشهراني للدواجن 

 347,725 تركي عبدهللامؤسسة هشبل 

 363,183 مؤسسة خالد محمد العواشز 

 251,885 الشهراني  مفرح سعد عبدالرحمن مؤسسة

 7,167,083 الرصيد املستحق من األطراف ذو العالقة

 العالقة األطراف ذاتاملستحق إلى 
 م 2021 ديسمبر 31الرصيد كما في  

 )بالريال السعودي(  

 3,600 العواشز مؤسسة محمد عبدهللا بثيع 

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

 م 2022يونيو  30املعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في (: 16الجدول رقم )

 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  العالقة األطراف ذات

إجمالي قيمة 

 خالل التعامالت

 السنة 

 )بالريال السعودي( 

النسبة من  

إجمالي العقود  

والتعامالت خالل  

 الفترة )%( 

النسبة من  

 املبيعات 

 )%( 

النسبة من  

 إجمالي املشتر ات

  )%( 

مزرعة جربوع الشهراني 

 للدواجن

جهة منتسبة )مزرعة  

مملوكة ملساهمين وهم  

 ورثة جربوع الشهراني(

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق   1.39% 0.77% 3,868,007

 %2.08 ل ينطبق   %0.92 4,613,445 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة تركي عبدهللا  

 الشهراني للمقاولت

)مؤسسة   جهة منتسبة

مملوكة لعضو مجلس  

اإلدارة املنتدب السيد/ 

 تركي عبدهللا الشهراني( 

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق   5.06% 2.82% 14,110,189

 %5.64 ل ينطبق   %2.50 12,485,272 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة محمد عبدهللا  

 بثيع العواشز

)مؤسسة   جهة منتسبة

مملوكة لعضو مجلس  

اإلدارة السيد/ محمد 

 عبدهللا بثيع الشهراني(

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق   6.91% 3.85% 19,258,845

 %9.81 ل ينطبق   %4.34 21,703,824 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة هشبل تركي 

 عبدهللا

)مؤسسة   جهة منتسبة

مملوكة للمساهم السيد/ 

هشبل تركي عبدهللا 

 الشهراني( 

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق   2.25% 1.25% 6,264,386

 %2.62 ل ينطبق   %1.16 5,797,994 مشتريات دجاج حي  

مؤسسة عايض عوظة  

 الشهراني 

جهة منتسبة )مؤسسة  

مملوكة للمساهم السيد/ 

 عوظة الشهراني(عايض 

مبيعات صوص وعلف وأدوية 

 وديزل ونشارة
 ل ينطبق   4.63% 2.58% 12,910,945

 %7.08 ل ينطبق   %3.14 15,671,642 مشتريات دجاج حي  

 ل ينطبق   ل ينطبق   ل ينطبق 1,278,268 رواتب وبدلت  موظفين  كبار التنفيذيين

 %27.24 %20.25 %23.34 117,962,817 اإلجمالي

 م. 2022 يونيو 30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  املوجزةاملصدر: القوائم املالية األولية 
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 م 2022  يونيو  30 في كما العالقة ذات األطراف الى/من املستحق(: 17) رقم الجدول 

 العالقة األطراف ذاتاملستحق من 
 م 2022 ونيو  30الرصيد كما في  

 )بالريال السعودي( 

 2,864,311 العواشز  بثيع عبدهللا محمد مؤسسة

 3,808,247 للمقاولت  الشهراني عبدهللا تركي مؤسسة

 740,650 مؤسسة عبدالرحمن محي 

 363,548 مزرعة جربوع الشهراني للدواجن 

 1,498,843 مؤسسة هشبل تركي عبدهللا

 332,601 مؤسسة خالد محمد العواشز 

 253,620 الشهراني  مفرح سعد عبدالرحمن مؤسسة

 9,861,820 الرصيد املستحق من األطراف ذو العالقة

 العالقة األطراف ذاتاملستحق إلى 
 م 2022 ونيو  30الرصيد كما في  

 )بالريال السعودي( 

 531,439 مؤسسة عايض عوظة الشهراني 

 م. 2022 يونيو 30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  املوجزةاملصدر: القوائم املالية األولية 

 30م وفترة الستة أشهر املنتهية في  2021م و2020ات العالقة خالل العام  ذح الجدول التالي ملخص حجم التعامالت التي تمت بين الشركة مع األطراف  ويوض  

 : ات العالقةواملؤشرات الرئيسية ذ م2022يونيو 

 م 2022 ونيو  30كما في  م 2021ديسمبر  31كما في  * م2020 ديسمبر  31كما في   البند 

 قيمة حجم التعامالت التي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة 

 )ريال سعودي(
96,768,883 145,811,526 117,962,817 

 حجم التعامالت مع األطراف ذات العالقة / إجمالي األعمال والعقود 

 ( نسبة مئوية)
21.99 % 21.82 % 23.34 % 

 حجم التعامالت مع األطراف ذات العالقة / صافي املبيعات 

 ( نسبة مئوية)
18.52 % 19.31 % 20.25 % 

 قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة / إجمالي املوجودات 

 ( نسبة مئوية)
54.92 % 67.10 % 39.05 % 

  حجم التعامالت مع األطراف ذات العالقة / إجمالي املشتريات

 )نسبة مئوية( 
26.45 % 24.79 % 27.24 % 

 قيمة التعامالت مع الطراف ذات العالقة / إجمالي املطلوبات  

 ( نسبة مئوية)
141.24 % 234.16 % 143.17 % 

 املصدر: الشركة 

 راجع الفقرة الفرعية )  *ملزيد من املعلومات
ً
صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" من القسم  2(1.( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم الفرعي  2.1.10فضال

ُ
( "املخاطر املتعلقة بامل

 ."8وامل املخاطر" في الصفحة رقم "( "ع2)

 

  ع الشركة واألطراف ذات عالقة بصفتها )بائع( على الطرف ذو العالقة بصفته )مشتري( حيث تقوم الشركة ببي وتجدر اإلشارة إلى أن األعمال والعقود التي تتم بين  

، األعالف، األدوية الوقائية والعالجية، ومستهلكات تشغيل الحظائر كالديزل ونشارة  الصوصالعناصر التالية قبل بدء الدورة اإلنتاجية لتربية الدواجن وهي: )

لهذا الغرض، على أن تقوم الشركة من جانبها باإلشراف من  ابل يقوم الطرف ذو العالقة بتربية الدواجن طيلة دورتها على مزارع مملوكة ومجهزة الخشب(، في املق

بتسليم الشركة بصفتها  يقوم الطرف ذو العالقة وبصفته )بائع(  اإلنتاجية  الدورة    إتماموعند    قبل أخصائيين بيطريين مؤهلين بشكل دوري أثناء الدورة اإلنتاجية،

 راجع القسم الفرعي  )مشتري( الدجاج الحي  مكتمل النمو وتتم تسوية املعامالت بين الشركة واألطراف ذات العالقة على هذا النحو
ً

. )ملزيد من املعلومات فضال

 ها( ( "خلفية عن أعمال الشركة وطبيعة أعمال3( "التعامالت مع األطراف ذات العالقة" من القسم )3.18)



 

23 

دجاج حي  تام النمو،  وفي حال عدم التزام الطرف ذو العالقة )املشغل( باملعايير والضوابط التشغيلية التي وضعتها الشركة لتربية الدواجن لحصول الشركة على 

تهاء دورة تربية الدواجن، فإن ذلك سيكون  أو في حال إخالل الطرف ذو العالقة )املشغل( بمتوسط أوزان أو كميات الدجاج املتفق على تسليمها إلى الشركة بعد ان

 له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعتها املستقبلية.

وفي حال وجود أية تعامالت مع أطراف ذات    ،ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة

حث عن  عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، فستضطر الشركة للب

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

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

املالي    مناسب لاطراف ذات العالقة خالل فترة زمنية معقولة،  وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 
ً
ونتائج عملياتها وتوقعاتها فإن ذلك سيؤثر سلبا

 وبشكلاملستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في املستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر  
ً
جوهري على أعمال    سلبا

 املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. الشركة ووضعها 

 الشركة  تتعامل  قد  باإلضافة إلى ذلك، 
ً
 للمادة )  مستقبال

ً
( من  71مع أطراف ذات عالقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بشكل مسبق. ووفقا

ليه، فإن الشركة نظام الشركات، فإنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة بشكل مسبق. وع

مخالفات لاحكام والقواعد اإللزامية لنظام الشركات وبالتالي الحصول على غرامات وعقوبات والتي قد تصل حسب نظام الشركات الحالي  معرضة للحصول على  

لك  ( ريال سعودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار املخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك املخالفات وذ500,000( إلى )213)املادة  

(، كما أنه قد تتعرض الشركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسيكون لوقوع أي من الحالت املذكورة  214حسب نظام الشركات الحالي )املادة 

 أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  

 دارة ألعمال منافسة للشركة بعض أعضاء مجلس اإل  بممارسةاملخاطر املتعلقة  2.1.26

دارة بأعمال تصنف على أنها أعمال مشابهة أو منافسة سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما قد يؤدي إلى تعارض في املصالح بين  يقوم بعض أعضاء مجلس اإل 

 للمادة الثانية و 
ً
( من نظام الشركات فإنه ل يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل 72السبعون )أعمال رئيس مجلس اإلدارة وأعمال الشركة، ووفقا

أمام الجهة القضائية املخت للشركة أن تطالبه  تزاوله، وإل كان  الذي  النشاط  في أحد فروع  ينافس الشركة  أو أن  بالتعويض من شأنه منافسة الشركة،  صة 

 على ترخيص من ا
ً
 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة.  املناسب، ما لم يكن حاصال

ً
 لجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، ووفقا

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة بالسماح ألعضاء مجلس إدارة الشركة بالشتغال في  10/10/2202ه )املوافق  14/03/1444وبتاريخ  

 ألعمال الشركة على النحو التالي:أعمال تعد منافسة للشركة 

بن هشبل   (1 تركي عبدهللا  السيد/  اإلدارة  لعضو مجلس  بممارسةالسماح  األعمال   الشهراني  كافة  التالي  الجدول  ح  الشركة، ويوض  منافس ألعمال  نشاط 

 والشركات التي له مصلحة فيها:
 فيها  الشهراني مصلحةافسة للشركة التي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ تركي عبدهللا بن هشبل (: قائمة باألعمال املن18الجدول رقم )

  الصفة نسبة امللكية   النشاط  الكيان القانوني اسم الشركة

 مدير عام  مالك لرأس مالها  تربية وإنتاج الدواجن  مؤسسة فردية مؤسسة تركي عبدهللا هشبل الشهراني للدواجن 

 م(. 10/10/2022ه )املوافق 1444/ 03/ 14الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ املصدر: محضر 

 

ح الجدول التالي كافة األعمال والشركات   العواشز بممارسةالسماح لعضو مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا بثيع   (2 نشاط منافس ألعمال الشركة، ويوض 

 التي له مصلحة فيها: 
 مصلحة فيها محمد عبدهللا بثيع العواشز(: قائمة باألعمال املنافسة للشركة التي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ 19الجدول رقم )

  الصفة نسبة امللكية   النشاط  الكيان القانوني اسم الشركة

 مدير عام  مالك لرأس مالها  تربية وإنتاج الدواجن  مؤسسة فردية مؤسسة محمد عبدهللا بثيع العواشز 

 م(. 10/10/2022ه )املوافق 1444/ 03/ 14املصدر: محضر الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

 

 على قرارات الشركة، وقد ل تتسق مصالحهم في بعض األحيان مع مصالح مساهمي الشركة عند اتخاذ قرا 
ً
رات الشركة.  حيث إن ألعضاء مجلس اإلدارة تأثيرا

لشركة وأهدافها. وفي حال باإلضافة؛ إلى أن لهم القدرة على الوصول ملعلومات داخلية للشركة قد يستخدمونها ملصالحهم الخاصة أو بما ل يتوافق مع مصالح ا
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ورة مضرة  تأثير أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تعارض مع مصالح الشركة على قرارات الشركة بشكل سلبي أو في حال استخدامهم ملعلومات الشركة بص

 تها املستقبلية.ملصالح الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعا

 بالدعاوى القضائيةاملرتبطة املخاطر  2.1.27

  قد   الشركةحتى تاريخ هذا املستند. وبحكم طبيعة أعمال الشركة وطبيعة معامالتها مع الغير؛ فإن  يوجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل الشركة أو ضدها    ل

ا  نفسها  تجد
ً
   سواءً   أخرى   قضائية دعاوى   في  طرف

ً
 التأثير   التنظيمية  واإلجراءات  التقاض ي  بإجراءات  يتعلق  فيما  سلبية نتيجة  أي شأن  ومن  عليه،  مدعى  أو  مدعيا

 
ً
 اإلجراءات  أو  الدعاوى   تكلفة  حجم  دقيق  بشكل  تتوقع   أن  الشركة  تستطيع  ول.  املستقبلية  وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  سلبا

  وقد. وجزاءات  تعويضات من تتضمنه وما  فيها  تصدر التي األحكام أو الدعاوى  لتلك النهائية النتائج أو املستقبل في ضدها تقام أو تقيمها أن  يمكن  التي القضائية

  أو  اإلهمال  عن  تنجم  التي  األخرى   واألضرار  والشكاوى   واألخطاء  العمل   ونظام  والضريبية  الزكوية  املسائل   –   الحصر  ل  املثال   سبيل   على  –   الدعاوى   هذه   تشمل

 وسمعة الشركة  الشركة  عمليات  على  وجوهري   سلبي   بشكل   ستؤثر  القضايا  هذه   ملثل  سلبية  نتائج   أي  فإن  وبالتالي.  مؤسسات   أو  أشخاص   قبل   من  الحتيال

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها

   اإلنتاجاألعالف وتكاليف  أسعار مكونات بارتفاع املتعلقةمخاطر  2.1.28

 في أرباح الشركات التي تعمل في سوق الدواجن
ً
 مؤثرا

ً
شارة إلى أن أسعار مكونات األعالف مرتبطة بعوامل العرض  وتجدر اإل   ،تعتبر أسعار مكونات األعالف عنصرا

في حالة ، أو أن تحقق خسائر  قلأهوامش ربحية  الشركة  تحقق  والطلب، وعليه فإن سوق الدواجن معرض لتقلبات في معدلت األرباح حيث من املمكن أن  

 .ومكوناتهاانخفاض أسعار الدواجن وارتفاع أسعار األعالف 

من  ( ريال سعودي  63,102,387( ريال سعودي، و)83,085,483( ريال سعودي و)44,047,785مبلغ )الذرة وفول الصويا  أعالف الدواجن املكونة من    لفةتكبلغت  

كما  م، و 2021ديسمبر    31  كما في م، و 2020ديسمبر    31في    كما املتعلقة بتربية الدواجن    تكلفة املبيعاتمن  (  %26.87( و)% 25.21و)(  %20.98)  ما نسبتهاملكونات  

 راجع   ملزيد من املعلومات )  م.2022يونيو    30في  
ً
( "املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة" من القسم  2.1.10الفقرة الفرعية )  فضال

صدر أو نشاط الشركة وعملياتها" من القسم )2(1.الفرعي 
ُ
 "( 8"عوامل املخاطر" في الصفحة رقم "( 2( "املخاطر املتعلقة بامل

لرتفاع تكلفة أعالف الدواجن ناتجة عن إهمال من قبل إدارة الشركة على سبيل    جةنتي في تقليل هوامش الربحية  وتتعرض الشركة لعوامل داخلية قد تسبب  

راتها وعوامل التي تؤثر  الذكر ل الحصر: )إدارة املخزون واملحافظة الحد املعقول من أعالف الدواجن، اإلدراك التام بأسعار مكونات أعالف الدواجن ومراقبة تغي

ة والحصول على الضمانات الكافية من مصنع األعالف الذي يقوم بتجهيز أعالف الدواجن للشركة وإيجاد البديل املناسب(.  فيها، املحافظة على العالقة التعاقدي

أحوال   يمكن أن يتأثر العرض بالعوامل املختلفة الخارجة عن سيطرة الشركة، حيث يمكن أن يتأثر املعروض من مكونات األعالف بمجموعة عوامل منهاكما  

لعاملي  كالظروف املناخية السيئة التي قد ينجم عنها تغير الظروف الزراعية بطريقة غير متوقعة، باإلضافة إلى شح مخزون املنتجات على الصعيد ا  يةالطقس العامل

ثر على مكونات األعالف  العمالت والسياسات الزراعية للمملكة والدول األخرى. إن حدوث أي من هذه العوامل سيؤ   وتقلباتوزيادة الطلب على مكونات األعالف،  

أو على تربية الدواجن مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال    ألعالفاملفروضة في السوق، والذي بدوره يؤثر على قدرة الشركة في الحصول على مكونات  

 الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 

   
ً
 الذرة و فول الصويا، حيث تسجل    يشهد قطاع الدواجن في اململكة مؤخرا

ً
إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج، ويعود ذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات العالف وخصوصا

( 1,980رتفع فول الصويا من )ا، و (%55)م بنسبة ارتفاع  2022للطن في شهر ابريل    سعودي  ( ريال1,690للطن الواحد إلى )  سعودي  ( ريال1,090الذرة زيادة من )

نتيجة تأثيرات األزمة الروسية و األوكرانية وانعكاساتها    (%33)للطن في نفس الفترة مسجلة ارتفاع بنسبة  سعودي  ( ريال  2,650للطن الواحد إلى )  عوديس  ريال

( ريال للطن، 236واحد إلى )( ريال للطن ال116على األسواق العاملية، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، فقد زادت تكاليف الشحن من )

 وكذلك زيادة أسعار التأمين على الناقالت.

بشكل فوري لتعويض  سيؤدي ارتفاع أسعار مكونات األعالف وتكاليف النتاج إلى زيادة تكلفة األعالف، ومع ذلك فإن الشركة ل تستطيع زيادة أسعار منتجاتها  

 وبشكل جوه
ً
ري على أعمال الشركة ووضعها تلك الزيادة بسبب ارتباطها بأسعار السوق مع مراعاة العرض والطلب، ومن شأن ارتفاع تلك التكاليف التأثير سلبا

 .املستقبليةاملالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
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 تأجير أرض مصنع بلدي إلنتاج الدواجن  بعقداملخاطر املتعلقة  2.1.29

الشركة   تأجير أرض مصنع  أبرمت  للدواجنعقد  بلدي  والزراعة  شركة  واملياه  البيئة  وزارة  للشركة    من  التابع  املصنع  تبلغ  واملقام عليها  إجمالية  على مساحة 

،  بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير وادي ابن هشبل  تجهيز وتهيئة الدجاج، يقع مصنع بلدي إلنتاج الدواجن بمركز  املصنع ب  مربع يقوم( متر  40,000)

بواقع ريال    ( ريال سعودي 40يجارية سنوية )بقيمة إم(  09/01/2005)املوافق    ه28/11/1425تبدأ من تاريخ  ثالثين سنة  ملدة  واألرض مستأجر من قبل الشركة 

 .  واحد لكل متر 

أجل عقد تأجير أرض مصنع بلدي إلنتاج الدواجن وعدم تمكن الشركة من تمديد عقد اإليجار ملدة ثالثين سنة إضافية وفًقا ملا نصت عليه    انقضاءوفي حال  

ر املبرم، فإن الشركة  التأجي  عقد التأجير املبرم أو في حال فسخ وزارة البيئة واملياه والزراعة )املؤجر( لعقد التأجير مع الشركة لعدم التزامها بأحكام وبنود عقد

مصنع مماثل لتصنيع منتجاتها مما سيكبد الشركة تكاليف طائلة والذي من   استئجارمصنع جديد أو  إلقامةعلميات النتاج والبحث عن أرض  إليقافُمعرضه  

 شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 

 تصنيع أعالف حيوانيةعقد باملخاطر املتعلقة  2.1.30

إلنتاج األعالف   املعدنيةمرخصة من قبل وزارة الصناعة والثروة  )وهي جهة مستقلة(    أبرمت الشركة عقد لتصنيع األعالف الحيوانية مع شركة أعالف املسرة 

( 2,772,000) بمبلغ حريمالء بمنطقة الرياضويقع املصنع في محافظة م 31/01/2023م وتنتهي في 01/02/2022تاريخ تبدأ بسنة واحدة  دة العقدملالحيوانية، 

   ( ريال سعودي لكل طن متري. 77ريال سعودي أي  بما يعادل مبلغ )

بتوفير املدخالت األولية     بإنتاج يقوم املصنع    ، ومعتمدة من قبل الشركة  لتركبيهاألعالف وفًقا    بإنتاجليقوم املصنع  الذرة وفول الصويا  حيث تقوم الشركة 

 راجعاألعالف للشركة  
ً

والتشغيل  ( "عقود التأجير  3.12القسم الفرعي )  ( "عقد تصنيع العالف الحيوانية" من3.12.2الفقرة الفرعية )  )ملزيد من املعلومات فضال

ي حال انتهاء عقد تصنيع األعالف الحيوانية وعدم قدرتها على تمديد العقد أو إيجاد شروط  وف  ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"(3الرئيسية" من القسم )

صنع فإن الشركة  
ُ
للبحث عن ُمصنع لاعالف الحيواني وفي حال حدوث ذلك فإنه سيترتب عليه تأثير سلبي    مضطرة مماثلة أو في حال فسخ العقد من قبل امل

لتربية وإنتاج الدواجن، وبالتالي تأثير أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها   بتشغيلهاوكة لها أو تلك التي تقوم  وجوهري على عمليات تشغيل املزارع اململ 

 . املستقبلية وتوقعاتها

 ومصنع إنتاج األعالف  مصنع بلدي إلنتاج الدواجنبحدوث أعطال في  املتعلقةاملخاطر  2.1.31

  وتمثل نسبة مبيعات الشركة من املنتجات التي يتم إنتاجها من مصنع بلدي للدواجن ،    مصنع شركة بلدي للدواجننتاج جميع منتجات الدواجن بالشركة في  ايتم  

كما تقوم الشركة   م على التوالي.2022يونيو    30م و2021ديسمبر    31م و2020  ديسمبر   31%( من صافي مبيعات الشركة كما في  69.64%( و)66.31%( و)68.76)

 راجع  ملدة سنة ميالدية واحدة  قع في محافظة حريمالء بمنطقة الرياض  ياملخصصة للدواجن من مصنع متخصص    األعالفانتاج  ب
ً

)ملزيد من املعلومات فضال

  ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"(.3"عقود التأجير التشغيلية الرئيسية" من القسم ) (3.12القسم الفرعي )

  قدو ،  مؤثر وهامة في مراحل تربية وانتاج الدواجن  معدات متطورة ومعقدة   )التابع لشركة مصنع أعالف املسرة(   ومصنع األعالف  مصنع إنتاج الدواجنضم  يو 

نتيجة  الحيوانية، ذلك معدات أخرى تستخدم في عمليات إنتاج لحوم الدواجن أو صناعة العالف  أو أي  التشغيلية عدات املو  اآللتفي  أعطال واجه املصنعيني

  أو التخريب العمد  ، املشغلين بالطريقة الصحيحة للتشغيل  العاملين عدم التزام    وأ  ،الطارئةو  أالصيانة الدورية  بأعمال    املصنعين   لعوامل مختلفة منها عدم التزام

فإن ذلك قد يتسبب في  حداث أخرى غير متوقعة مثل الحرائق أو تقلبات أحوال الطقس، أأو بسبب  لها،  قطع الغيار أو عدم توفر ،ها، أو تقادمواملعدات لآللت

، مما  بيعهاتسويقها و إنتاجها و   للشركة التي يمكن  يؤدي في نهاية املطاف إلى انخفاض حجم منتجات الدواجن التي يمكن س ، مما  للشركةلقدرة اإلنتاجية  اإضعاف  

 أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. سلبي وجوهري على سيكون له تأثير 
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 املزارع لتربية الدواجن مع الغير وتأجير شغيل تاملخاطر املتعلقة بعقود  2.1.32

نتاج  امهيئة ومجهزة لتربية و  زراعية على أراض ي سنتين( 2تربية وإنتاج الدجاج الحي  مكتمل النمو تمتد آجالها إلى ) للتشغيل مزارع  عقد (24)أبرمت الشركة عدد 

. وقد تضمنت  الشركة بعد إبرام عقود التشغيل مع مالك املزارع واستكمال استخراج رخصة تشغيل مزرعة ألغراض تربية وإنتاج الدواجن  حيث تقوم  الدواجن

لمزارع بمراعاة الجوانب التالية: )مراعاة أصول السالمة وتشغيل وفق  للتشغيل  اتفاقيات التشغيل املبرمة بين الشركة ومالك املزارع التزام الشركة طيلة فترة ا

ها لاغراض املخصصة  للوائح واإلجراءات املتبعة الصادرة عن جهة الختصاص لتربية وإنتاج الدواجن، العناية واملحافظة على أصول املشروع وصيانتها واستخدام

 راجع    اإليجارية وفق مواعيد السدد املحددة(.القيمة  سداد  لها، اللتزام ب
ً

( "عقود تأجير مزارع دواجن" من  3.12.3الفقرة الفرعية ))ملزيد من املعلومات فضال

 ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"(3الرئيسية" من القسم ) والتشغيل ( "عقود التأجير 3.12القسم الفرعي )

  تقوم   ( سنوات 3إلى )تمتد آجالها    مع مالك األراض ي  وإنتاج الدواجن عقود تأجير ألراض ي زراعية لغرض تربية  (  6رام عدد )وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت بإب

التزام الشركة طيلة  واستخراج رخص تشغيل مزرعة لاغراض املخصصة، وقد تضمنت اتفاقيات اليجار  الشركة بتهيئة وتجهيز املزارع لتربية وانتاج الدواجن  

لفترة   وإنتاليجار  لتربية  الختصاص  جهة  الصادرة عن  املتبعة  واإلجراءات  للوائح  وفق  وتشغيل  السالمة  أصول  )مراعاة  التالية:  الجوانب  بمراعاة  اج لمزارع 

 قيمة اإليجارية وفق مواعيد السدد املحددة(.الدواجن، اللتزام بسداد ال

اإليجار  التشغيل أو  عدم تمكن الشركة من تمديد عقدو واألراض ي الزراعية بين الشركة ومالك املزارع  مالتأجير املبر أو عقد التشغيل أجل عقد  انقضاء وفي حال 

فإن    والتأجير أو ألي سبب كان؛  عدم التزام الشركة باألحكام الواردة في عقود التشغيلبسبب    أو اإليجار  مالك املزارع لعقد التشغيلإضافية أو في حال فسخ  ملدد  

على املحافظة على الكميات التي يتم انتاجها، وبالتالي مما سيؤثر ذلك على قدرة الشركة    ،تواجه انخفاًضا في تحقيق املستهدف النتاجي إلنتاج الدواجنسشركة  ال

 وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. سلبي ثير سيكون له تأ

 املوزعين و  بعقود البيع التجاري املبرمة بين الشركةاملخاطر املتعلقة  2.1.33

 راجع القسم    جوهرية  عقود واتفاقيات(  5)أبرمت الشركة عدد  
ً

مع موزعين خارجيين مستقلين منها عقد واحد طرف غير مستقل. )ملزيد من املعلومات فضال

( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"( حيث ترتبط الشركة مع املوزع على أساس تعاقدي لبيع منتجات 3من القسم ) "( "اتفاقيات البيع التجاري 3.13الفرعي )

ال الهدف  التوريد،  آلية  العقد،  مدة  القانونية،  )العالقة  التالية:  البنود  املوزعين  مع  املبرمة  التجاري  البيع  اتفاقيات  وتضمن  الشركة،  الشركة  ملنتجات  بيعي 

إخالل الجهات املتعاقد معها    الجهات املتعاقدة معها أوالتعاقد    استمراريةوعليه تتعرض الشركة لخطر عدم    ،عامة والتزامات الطرفين(  باإلضافة إلى أحكام  

 إلفالسها أو عدم مالء  ببنود اتفاقية البيع التجاري، أو قد تواجه الجهات املتعاقد توقًفا في أعمالها
ً
تها املالية أو تعطل ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجة

   الغير   تجاه   التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  تلك الجهات  قدرة  عدم  حال  في  أو عملياتها،  
ً
أو شراء األصول التشغيلية املطلوبة في عمليات    اليجار  عقود  ذلك  شامال

 . التسويق والبيع والنقل والتوزيع

لى مستوى تطلعات الشركة أو األطراف املتعاقدة معها، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف  كما ل يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشركة سوف تكون ع

، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك  اتفاقيات البيع التجاري املتعاقدة معها على اللتزام ببنود تلك  

 
ً
 وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها املستقبلية. على مركزها املالي  جوهري  وبشكلسيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تحد د تفضيالت ورغبات املستهلكين املتغيرة   2.1.34

كة ويحقق رغبات وتفضيالت املستهلكين  بشكل يجذب عمالء الشر  املنتجات يعتمد نجاح الشركة فيما يتعلق بمنتجات الدواجن الطازجة على قدرتها على تقديم

تج واألنشطة املتعلقة  املتغيرة. تتأثر هذه الرغبات والتفصيالت بعدة عوامل مثل توفير املنتجات وجودتها وثقة الجمهور بالعالمة التجارية وطريقة تغليف املن

دعاية السلبية واإلشاعات التي قد تثار حول إنتاج األغذية، وذلك بالتزامن مع بترويج العالمة التجارية وآلية تسويق املنتجات. وقد تتأثر تصورات املستهلك بال

 في سمعة ال
ً
 مؤثرا

ً
شركة ومنتجاتها وعالمتها  الدور املتزايد لوسائل التواصل الجتماعي والطرق الرقمية في الدعاية، كما أن الصورة النمطية السلبية تعد عامال

لة مما قد يؤدي لفقدان املستهلكين الثقة في سالمة وجودة منتجات الشركة، وفي حال لم تتمكن الشركة من التعامل مع أي التجارية، حيث يمتد أثرها لفترة طوي
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في رغبات   املتغيرات  تتمكن من تحديد  لم  إذا  أو  بمنتجاتها بشكل عام خالل وقت مناسب وسريع وبشكل فعال  يتعلق  وتفضيالت  دعاية سلبية محتملة فيما 

 على أعمال الشركة ووضعها املاملستهلكين ف 
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
الي ونتائج  قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الطلب على منتجاتها وتراجع في أسعارها مما سيكون له تأثيرا

 عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 لرغبات وتفضيال  
ً
ت العمالء املتغيرة، وقد تتحمل تكاليف عالية في إطار عملية  باإلضافة إلى ذلك، قد تقدم الشركة منتجات جديدة أو مطورة من وقت آلخر تلبية

  من التسويق املعتمدة    فإن هذه املنتجات واستراتيجية  ؛ تطوير تلك املنتجات أو تسويقها. وإذا ما فشلت منتجات الشركة في تلبية تلك الرغبات والتفضيالت

 .الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةا على أعمال الشركة ستكون غير ناجحة، وسينعكس ذلك سلبً 

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجد دة  2.1.35

  م.2022م وفترة الستة أشهر األولى من العام  2021عام  خالل ال  من منتجات مصنعات الدجاججديدة  ( منتجات  5و)  منتجات(  3)إطالق عدد  ب  قامت الشركة

 راجع القسم  م.  2023من منتجات مصنعات الدجاج خالل النصف الثاني من العام    أخرى   منتجات جديدة   (3)  الشركة إطالق وتعتزم  
ً

)وملزيد من املعلومات فضال

 عمالها"(  "خلفية عن الشركة وطبيعة أ (3"املنتجات املبتكرة للشركة" من القسم ) (3.10رقم )

لدى الشركة   توجد  إل أنه ل منتجات جديدة خالل الفترة القادمة    ألطالقواعتزامها   خالل الفترات املاضية،  منتجات جديدة   بابتكارقيام الشركة    على الرغم من 

يؤثر على قدرة الشركة املحافظة على ابتكار وتطوير ، مما قد  الجديدة نتجات  ابتكار وتطوير املاملرتبطة بسياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير  

على سمعة الشركة  منتجاتها بشكل مستمر وموضوعي، أو ل تفي املنتجات املبتكرة على اهتمام ورغبة املستهلك، وبالتالي فإن ذلك سيكون له أثر سلبي وجوهري 

 وأعمالها وتوقعاتها املستقبلية.

 اجناملخاطر املرتبطة بانتشار أمراض الدو  2.1.36

وبيع وتسويق منتجاتها،    إنتاجبشكل كبير من قدرة الشركة على تنفيذ عملياتها أو مزاولة أنشطة    –أو التوقع بإمكانية حدوثها    –يحد انتشار أمراض الدواجن  

 على الدواجن التي تملكها الشركة بشكل مباشر، حيث قد تفرض الجهات الحكومية ذات العالقة قيوًدا على بيع  
ً
منتجات الدواجن حتى وإن لم يؤثر ذلك فعليا

ملوكة للشركة، ومن شأن ذلك أن ينتج عنه خسائر التي تقدمها الشركة، كما أن انتشار أمراض الدواجن قد يؤدي إلى إتالف مجموعة كبيرة من الدواجن امل

ثير سلبي جوهري على  اقتصادية مباشرة؛ باإلضافة إلى تأثر سمعة الشركة والذي قد يترتب عليه إلغاء الطلبات املسبقة من قبل عمالء الشركة، مما سيكون له تأ

 لية.أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وسمعتها وتوقعاتها املستقب

( املسبب إلنفلونزا الطيور في الدواجن في سوق الطيور الحية بالرياض H5N8والزراعة، تم اكتشاف ساللة خطيرة من فيروس )  ه وحسب بيانات وزارة البيئة وامليا

م، مما دفع وزارة البيئة واملياه  2018م، واستمر الفيروس في النتشار في مناطق الرياض والقصيم ومكة وعسير واملدينة وجازان حتى مارس  2017في ديسمبر  

 لخطة طوارئ تبنتها الوزارة. وفي يوليو  2018( ماليين طائر في مارس  9والزراعة إلى إصدار قراًرا بإتالف حوالي )
ً
م تم اغالق سوق  2018م ملحاربة انتشار املرض وفقا

 (. H5N8الطيور الحية في حي العزيزية بالرياض بعد اكتشاف إصابة بفيروس )

 أو عدم يوجد لدى الشركة تغطية تأمينية على الدواجن ول تستطيع أن تضمن الشركة عدم تأثر دواجنها بأمراض التي تصيب أو قد تصيب الدواجن مستقل  
ً
بال

ضمن الشركة أن تقوم  تأثر الطلب املحلي على منتجات الدواجن في اململكة في حال حدوث وانتشار أمراض الدواجن سواء في اململكة أو خارجها. وكذلك ل ت

 نتيجة لنتشار أمراض الدواجن. وفي حالة إصابة عدد كبير من دواجن
ً
الشركة    الجهات الحكومية بتعويض الشركة عن أي خسائر قد تتعرض لها مستقبال

ري على أعمال الشركة ووضعها  بأمراض الدواجن وانخفاض الطلب املحلي على منتجات الشركة بشكل جوهري، فمن شأن ذلك أن يكون له تأثير سلبي وجوه

 املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املرتبطة بتلوث منتجات لحوم الدواجن  2.1.37

للخاليا الوحيدة والسلمونيال والبكتيريا   اللستيريا املولدة  الدواجن على كائنات مجهرية مسببة لامراض، مثل  القولونيةقد تحتوي منتجات لحوم   اإلشريكية 

الشركة كنتيجة    . وحيث أن هذه الكائنات املجهرية قد تتواجد في البيئة، تكون هناك مخاوف من احتمالية وجودها في منتجات اللحوم املصنعة والتي تنتجهاغيرهاو 

ملعادن أو البالستيك أو غيرها من املواد املستخدمة في مصانع  آللية صنع األغذية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض املنتج للتلوث بسبب استخدام املواد مثل ا 
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املستهلكين أو األطراف الخارجية، وقد  الشركة أثناء إعداد تلك األمنية، وكذلك قد تتأثر منتجات الشركة باملواد امللوثة بعد شحنها من قبل عمالء الشركة أو  

اخبار من وجود منتجات ملوثة أو  شركة أو عمالها أو املستهلكين أو األطراف األخرى كما أن انتشار تتحمل الشركة مسؤولية ذلك سواء كان التقصير من قبل ال

 أمراض أو حالت أمراض أو حالت وفاة ناتجة عن التلوث سوف يكون له تأثيرا سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة وسمعتها. 

 فيروس لجائحة املستمر العاملي االنتشار ذلك في بما العامة الصحة دديه مما  غيرها أو املعد ة األمراض بتفش ي  املتعلقة املخاطر 2.1.38

 (19 - كوفيد) كورونا

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

املختصة باململكة العربية   م بداية من الصين ومن ثم في جميع أنحاء العالم، وما صاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجهات2019منذ أواخر شهر ديسمبر  

أسهمت في تخفيف آثار  (، والتي  19-السعودية بشأن اإلجراءات الحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 جائحة كورونا. 

( وفيروس  MERS( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )COVID-19فيروس كورونا )أمراض املعدية منها على سبيل املثال    الجائحة  رتب علىوتجدر اإلشارة إلى أنه ت

( في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري على اقتصاد اململكة وعمليات SARS( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة )HINIالنفلونزا )

 الشركة. 

( في اململكة. كما سيكون لهذه اإلجراءات آثار  COVID-19ه سوف تنجح في إيقاف أو الحد من انتشار فيروس كورونا )ل يمكن ضمان أن اإلجراءات املوضحة أعال و 

أعمال الشركة  سلبية وجوهرية على القتصاد السعودي وعلى ثقة املستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر بدوره وبشكل سلبي وجوهري على  

 ا ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.ونتائج عملياته

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

 وبشكل جوهري على استمرار العمليات وتنفيذ اتمكين الشركة من إدارة  ملخاطر انقطاع األعمال من قبل املوردين الذين يقومون ب
ً
ملشاريع، مما سيؤثر سلبا

 التشغيلية للشركة.  

، فسيؤدي ذلك إلى نقص في عدد املوظفين في كافة إدارات الشركة بما في  أو غيرها كما أنه وفي حال انتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض

أو سيؤدي إلى تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، األمر الذي من شـأنه أن يعطـل العمليات التشغيلية للشركة  ذلك في إدارة تنفيذ ومتابعة املشاريع  

 وبشكل جوهري على استمرار العمليات التشغيلية للشركة.  
ً
 مما سيؤثر سلبا

ة ل يمكنها ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخسائر الناجمة عن  ؛ فإن الشركهذا املستندوحيث أنه ل يوجد تاريخ متوقع لنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ   

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها املستقبلية.أو غيرها هذه الجائحة 
ً
 وتبعاتها في املستقبل مما سيؤثر سلبا

   منتجاتهااملخاطر املرتبطة بسمعة الشركة وجودة  2.1.39

تعزيز  يجب عليها املحافظة و تسعى الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعالمتها التجارية، وللحفاظ على سمعتها وعالمها التجارية في املستقبل   

التجا  املنتجاتجودة   في األسواق  بكافة أصنافها   التي تقدمها لعمالئها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها توفر منتجات الشركة 
 
تمك ن  رية، وعليه، فإن عدم 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري  منتجاتها بشكل مستمر فإن هذا سيكون له تأثير ثقة عمالئها بها وبالتالي تأثير على العالمة التجارية للشركة مما    الشركة من توفير 

 وقعاتها املستقبلية. أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتمما سيؤثر على على عالمتها التجارية 

 املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات 2.1.40

أنظمة الحماية أو   فشل  أو النظام كانهيار تعتمد الشركة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما ُيعر ض الشركة ملخاطر تعطل هذه األنظمة، 

 األنظمة هذه  الالزمة لتشغيل املاهرة  العمالة  توفر التصال أو عدم أو الحرائق أو أخطاء الطبيعية أو الكوارث اإللكترونية الشركة أو الفيروسات أنظمة اختراق

ركة في  ت، وإذا فشلت الشوإدارتها أو تسرب البيانات واملعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها أو انخفاض درجة امان تلك البيانات واملعلوما
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ي من األحداث الحفاظ على أنظمة تقنية املعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر أو في حال وقوع أ

 املذكورة أعاله، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائجها املالية والتشغيلية.  

  بمتطلبات السعودة لقةاملخاطر املتع 2.1.41

 باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة
ً
 نظاميا

ً
، بتوظيف نسبة معينة من  يعتبر اللتزام بمتطلبات السعودة متطلبا

 لبرنامج نطاقات ا
ً
لصادر عن وزارة املوارد البشرية والتنمية الجتماعية، بلغت نسبة املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك النسبة. ووفقا

"، إل أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه  %( وُمصنفة ضمن النطاق "أخضر متوسط12.73م )2022أكتوبر    24الشركة كما في تاريخ  السعودة لدى  

لتزام بمتطلبات وزارة النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية الجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من ال

قوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة املوارد البشرية والتنمية الجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض ع 

 راجع  وتوقعاتها.  للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها  
ً

)وملزيد من املعلومات، فضال

  (.ا املستند( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذ3فون والسعودة" من القسم )( "املوظ3.22القسم الفرعي )

 االعتماد املوظفين غير السعود ين املخاطر املتعلقة  2.1.42

  والتي  على التواليم  2022يونيو    30م  2021ديسمبر    31كما في  و   م2020ديسمبر    31موظف كما في    (568و)   (397( و)299بلغ عدد املوظفين غير السعوديين )

من إجمالي املوظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها  و %(  89.31) و  %(86.30%( و)85.67و)  شكلت نسبة املوظفين غير السعوديين 

الخبرات املطلوبة أو في  املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدلء عنهم بنفس املهارات و 

ظم وزارة املوارد البشرية والتنمية الجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ  حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ون

على أعمالها وجوهري  الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي  

 تائج عملياتها. باحها ونوأر 

كما    ريال سعودي(  324,480)سعودي و( ريال  394,776سعودي و)( ريال  2,661,093)  مبلغ  وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املقابل املالي للموظفين غير السعوديين 

  سعودي   ريال (10,000انخفاض مقدار املقابل املالي من مبلغ )  في  السبب   ويعود  .على التواليم  2022يونيو    30وم  2021ديسمبر    31كما في  و م  2020ديسمبر    31في  

 تحمل  على  ينص  والذي(  م24/09/2019)املوافق    ه25/01/1441بتاريخ    الصادر  (74)  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  الواحد  للعامل  سعودي  ريال(  100)  مبلغ  إلى

ه 09/03/1442وبتاريخ    سنوات،  خمس  ملدة   املعدنية  والثروة   الصناعة  وزارة   من  لها  املرخص  السعودية  املنشآت  في  الوافدة   العمالة  على  املقرر   املالي  املقابل  الدولة

من الدعم الحكومي   الستفادة "، ويحقق هذا الترخيص  صنع شركة بلدي للدواجن"مل   ةصناعي  على ترخيص منشأة الشركة  م( حصلت  26/10/2020)املوافق  

 من )100املقابل املالي للموظفين الغير سعوديين إلى )للمنشآت الصناعية املعفاة من  
ً
 راجع  10,000( ريال سعودي بدل

ً
( ريال سعودي. )ملزيد من املعلومات فضال

 والتصاريح الحكومية" من القسم الثالث "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"(  ( "التراخيص3.21القسم الفرعي رقم )

 أنه في تاري
ً
م( أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية الجتماعية في اململكة العربية السعودية،  04/11/2020ه )املوافق  18/03/1442خ  والجدير بالذكر أيضا

، حيث تقدم املبادرة ثالث خدمات رئيسة، هي:  م(14/03/2021ه )املوافق  01/08/1442والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ    مبادرة تحسين العالقة التعاقدية

والخروج النهائي، وتشمل خدمات املبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن   ،التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة خدمة  

الوافد النتقال  ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل 

اللتزام   العقد شريطة  النتقال خالل سريان  آليات  املبادرة  تحدد  كما  العمل،  ملوافقة صاحب  الحاجة  دون  عمله  عقد  انتهاء  عند  آخر  اإلشعار لعمل  بفترة 

هم بشروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم  والضوابط املحددة. وبناًء عليه ل تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقود

أو إيجاد بدلء عنهم بنفس   إلى النتقال إلى عمل آخر وفق اآلليات املشار إليها أعاله، وإذا لم تتمكن الشركة من املحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية

لتسيير مراحل النتاج مؤهلة بشكل كامل  وستقوم بتدريبها لتصبح  الشركة ستضطر لستقطاب عمالة  فإن    وفي حال حدوث ذلك  ،املهارات والخبرات املطلوبة

وقد يؤدي ل سمح هللا في حال عدم تنبؤ إدارة الشركة إلى  ، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة املالية على الشركة  للتقيد بشكل كامل بإجراءات وسياسات النتاج

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.   يسلبسيكون له تأثير  رية لنقطاع في عمليات النتاج، مما النقص في مواردها البش 
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 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات   2.1.43

ركة باتخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام بمثل  يفرض نظام الشركات بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة اللتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الش

الفة أحكامه  هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخ

( ريال سعودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار املخالفات خالل  500,000( إلى )213وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي )املادة  

(؛ وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى مثل هذه العقوبات  214ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك املخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي )املادة 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتهافي حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من 
ً
 .شأنه التأثير سلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة 2.1.44

بأعمالها وأنشطتها، كما إن كبار التنفيذيين في  تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة واملناسبة فيما يتعلق  

وسيتوجب على كبار الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ل تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها،  

وائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي  التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق املالية ول

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

عمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أ

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

 لقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذ ةاملخاطر املتع 2.1.45

الية، وفي حال عدم ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية لنظام السوق املالية ولانظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق امل

 أو إلغاء إدراج أسهم  مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخ
ً
ضع لها، ستتحمل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتا

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

 املخاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات   2.1.46

ا مجلس  )أصدر  رقم  القرار  بموجب  جديدة  الشركات  حوكمة  لئحة  وتاريخ8-16-2017لهيئة  )املوافق  16/05/1438 (  نظام  13/02/2017ه  على   
ً
بناءا م(، 

ريخ  وتا  2021-07-1م(، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  11/11/2015ه )املوافق  28/01/1437وتاريخ    3الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 

 م(.14/01/2021هـ )املوافق 01/06/1442

، ؛ إل أنه في حال تطبيقها بشكل إلزاميهذا املستندوعلى الرغم من أن لئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات املدرجة في السوق املوازية كما في تاريخ  

على سبيل الذكر ل الحصر : )لجنة املكافآت، ولجنة  بشكيل لجان الحوكمة غير امللزمة على الشركات املدرجة في السوق املوازية  ملزمة  فإن مجلس إدارة الشركة  

؛ باإلضافة إلى استقطاب الخبرات املؤهلة لشغل الوظائف  إلعداد سياسات ولوائح الحوكمة ذات العالقة الترشيحات( واستقطاب الكفاءات والخبرات املؤهلة  

على رفع درجة الحوكمة داخل الشركة وتحقيق الفعالية  إيجابي  اجبة التسجيل على سبيل الذكر ل الحصر: )مسؤول املراجعة الداخلي(، مما سيكون له أثر  و 

والترشيحات وأجور   كافآتاملكما سيتكبد الشركة التكاليف املالية فيما يتعلق بمكافآت أعضاء لجان  مجلس اإلدارة ولجان الحوكمة واإلدارة التنفيذية،  داخل  

 .  ثر على ارتفاع مصاريف الشركة نتيجة لتطبيق الحوكمة بشكل كاملسيكون له أموظفي املراجعة الداخلية مما 

لهذه القواعد  نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والعاملين في الشركة إن 

ه تأثير سلبي وجوهري  واإلجراءات، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق املالية، األمر الذي سيكون ل

 على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها. 
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 ة الداخلية شغور منصب مد ر إدارة املراجع باملخاطر املتعلقة  2.1.47

من الهيكل التنظيمي وجود إدارة رئيسية مختصة بإدارة املراجعة الداخلية بالشركة وتقوم مهامها ومسئولياتها على تقييم فعالية وكفا ية الضوابط اإلدارية تض 

ة حوكمة الشركات هي لئحة استرشادية للسوق  الرئيسية لعمليات الشركة وتقييم بيئة الرقابة الداخلية ومدى فعالية وكفاءة ضوابط العمليات، وكما أن لئح

م تعيين مدير إدارة  املوازي؛ إل أن الشركة قد أخذت في العتبار استقطاب الكفاءة الالزمة لشغور هذا املنصب وبحسب إفادة إدارة الشركة بأنه يتوقع أن يت

على أداء الشركة  وجوهري  سلبي  بشكل   عدم وجود من يقوم بمهام ومسئوليات املراجعة الداخلية  ، وقد يؤثرم2023من العام    األول الربع  الداخلية خالل  املراجعة  

 ها التشغيلية وخططها املستقبلية. وعمليات
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 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2.2

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2.2.1

 الحصر، ل سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل  اململكة في القتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

 النفطية النفط والصناعات على أساس ي بشكل  والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل

 والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها في أسعار النفط تحدث مواتية غير  تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من  كبيرة  حصة على تسيطر تزال ل والتي

  التأثير  شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدلت عام وعلى اململكة بشكل اقتصاد ونمو خطط على
ً
  الشركة املالي، أداء على سلبا

ً
 منظومة ضمن لعملها نظرا

 الحكومي. اإلنفاق بمعدلت اململكة وتأثرها اقتصاد

 التحتية، البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة  اقتصاد اململكة على نمو استمرار  يعتمد كما

الشركة ونتائجها املالية   أعمال على وجوهري  سلبي  سيؤثر بشكل  وبالتالي القتصاد على كبير  تأثير  له  سيكون  العوامل هذه  من أي  في سلبي تغيير  أي فإن  ؛لذا

 وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املرتبطة باملنافسة العالية في مجال سوق الدواجن  2.2.2

 وانتشار  املنتج  وجودة   السعر  التنافسية  العوامل  تشمل  حيث  األخرى،  الدواجن  تصنيع   شركات  مع  السعودية  العربية   اململكة  في  ةالشرك  تتنافس

 سوق   ففي  الرئيسية،  العمالء  أسواق  باختالف  التنافسية  العوامل  وتختلف.  العمالء  وخدمة  اإلنتاج  خطوط  في  والتوسع  والبتكار  التجارية  العالمة

  تعتمد  بالتجزئة،   البيع  سوق   في  أما.  والسعر  العمالء   وخدمة  املنتجات،  في  والتطوير   املستمرة،   الجودة  على  املنافسة  تعتمد  الغذائية،  الخدمات

 حصتها   أو  السوق   في  مكانتها  على  الحفاظ  من  الشركة  تتمكن  ل  قد.  التوريد  وسلسلة  والسعر  التجارية  العالمة  وسمعة  املنتج   جودة  على  املنافسة

   منهما  أي  تعزيز   أو  الدواجن  سوق   من  اإلجمالية
ً
  ذلك،   إلى  باإلضافة.  الشركة  موارد  تفوق   وتسويقية  مالية  بموارد  الشركة  منافس ي   بعض  لتمتع  نظرا

 املبيعات   مصروفات  وارتفاع  الجمالية  الربح  هوامش   وانخفاض  املبيعات  في  والحوافز   العروض  وزيادة  األسعار  تخفيض   إلى  العالية  املنافسة  تؤدي  قد

  على   تتفوق   منتجات  الجديدة  الشركات  ذلك  في  بما  الشركة  منافسو  يقدم  وقد.  التسويق  قنوات  لتوسيع  املخصصة  والنفقات  التسويق  وبرامج

  ذلك   فسيؤثر  التنافسية،  التحديات  هذه  مواجهة  من  الشركة  تتمكن  لم  اذا   و.  والجودة  األسعار  وفي  السوق   في  القبول   حيث  من  الشركة   منتجات

 .  املستقبلية وتوقعاتها  عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي  بشكل

 املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة 2.2.3

ال مع الشركات األخرى في السوق، كما   تؤثر سياسات تسعير تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، ول يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على املنافسة بشكل فع 

كة في السوق افس ي الشركة بشكل كبير على أدائها املالي، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشر من

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 
ً
 وبالتالي التأثير سلبا

 املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط املخاطر  2.2.4

  .العاملية التي تؤثر بدورها على اقتصاد اململكة  القتصاديةيعتمد األداء املالي للشركة على الظروف القتصادية والسياسية السائدة في اململكة باإلضافة للظروف  

عدم الستقرار القتصادي أو السياس ي، ول توجد ضمانات بأن تلك الظروف القتصادية والسياسية في تلك وتعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من  

بشكل سلبي وجوهري  البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على اململكة، وبالتالي فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه الظروف سيؤثر 

 تائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. على أعمال الشركة ون
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 جد دة  وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 2.2.5

  وزارة الشؤون البلدية والقروية ة و وزارة البيئة واملياه والزراعتخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على سبيل املثال ل الحصر  

وهيئة السوق املالية بالتالي تخضع الشركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في اململكة.  وهيئة الغذاء والدواء  واإلسكان ووزارة التجارة  

األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. وتعتبر تكاليف اللتزام لهذه  وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في اململكة إصدار العديد من  

الشركة ملصروفات    األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد

متوقعة ألغرا السلطات  مالية إضافية غير  تفرضها  التي  والغرامات  للعقوبات  تخضع  قد  أو  القوانين،  هذه  اشتراطات  وتلبية  اللوائح  بتلك  باللتزام  تتعلق  ض 

ونتائج عمليات أعمالها   وبشكل جوهري على 
ً
مما سيؤثر سلبا بشكل مستمر،  واألنظمة  اللوائح  لهذه  التزامها  في حال عدم  املختصة  املالي  اإلشرافية  ها ومركزها 

 وقعاتها املستقبلية. وت

 املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياه  2.2.6

 املياه  بيع وتسعيرة  الكهرباء استهالك وتعرفة الطاقة م( برفع أسعار منتجات 28/12/2015هـ )املوافق  17/3/1437( وتاريخ  95أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )

 الطاقة وزارة  أصدرت كما .اململكة في الحكومي الدعم كفاءة  برفع املتعلقة السياسات من  كجزء لصناعي،وا والتجاري  السكني  للقطاع  الصحي الصرف وخدمات

)
ً
  )الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا

ً
لتصحيح   على سبيل املثال املالي التوازن  برنامج خطة م( حول 12/12/2017هـ )املوافق  24/03/1439تاريخ   في  بيانا

 إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة واملياه وذلك منتجاتأسعار  
ً
 وفقا

ً
)املوافق 14/04/1439يوم   من ابتداءً  الطاقة التي يجري تعديلها شهريا هـ 

للشركة، مما سيؤدي إلى  من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية واملياه . لذا فإن عند حدوث أي زيادة في تكاليف منتجات الطاقة والكهرباء م(01/01/2018

 وبشكل جوهري على 
ً
 املستقبلية.  وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها أعمالها تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلبا

 املخاطر املتعلقة بأثر تذبذب أسعار الفائدة 2.2.7

أو    ملتغيرات اقتصادية أو سياسية 
ً
تبعا التمويل  تكلفة  تتغير  بالنسبة  قد  التمويل  تكلفة  التغير الجوهري على  يؤثر  أو عاملية، ومن املمكن أن  تنظيمية محلية 

أثر سلبي وجوهري على   للشركة وبالتالي حدوث تقلبات في تكاليف املشاريع، وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل على الشركة؛ مما يكون له

 تها وأدائها املالي وربحيتها. أعمال الشركة ونتائج عمليا

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 2.2.8

% على عدد من  5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  

 والذي بدأ تطبيقه من  %15  إلى  %5  من  املضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  زيادة   اململكة  حكومة  قررت  وقد  وارد في النظام،  املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو

  عليها  سيتعين  كما.  حسابها  وكيفية  تطبيقها  وطريقة  املضافة  القيمة  ضريبة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات  املنشآت  على  يتعين  فإنه  وبالتالي،   ،م2020  يوليو  شهر

  املضافة،   القيمة  ضريبة  تطبيق  عن  الناتجة  التغييرات  مع  التكيف  الشركة  على  يتعين  ذلك،  على  وبناءً .  العالقة  ذات  الحكومية  الجهاتإلى    الخاصة  تقاريرها  تقديم

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن اإلقرارات   املضافة  القيمة  بضريبة  متعلقة  حالية  اعتراضات  أو   . ول يوجد في الوقت الحالي أي مطالباتوتسليمها  تحصيلها  تشمل  والتي

نها فروقات ضريبية  الضريبية التي تقوم الشركة بتقديمها هي إقرارات تقديرية وخاضع لعملية الفحص من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي قد ينتج ع

بات ضريبية إضافية على الشركة ناتجة عن عملية الفحص من قبل  في حال نشأت مطالإن  ، ومع ذلك فستطالب الشركة بسدادها في حال نشأت تلك املطالبات

 ية. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبل

مما سيزيد    الغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعته  اسوف ُيعرضهفإن  ة،  نظام الضريبأي انتهاك أو تطبيق خاطئ لكما أنه في حال قامت إدارة الشركة ب

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشرك
ً
  وجوهري   ، مما سيكون له تأثير سلبي منتجاتهاومستوى الطلب على  ة  أيضا

 . ا وتوقعاتها املستقبليةووضعها املالي ونتائج عملياته الشركةعلى 
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 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  2.2.9

والجمارك  أصدرت   والضريبة  الزكاة  رقم  هيئة  بتاريخ  6768/16/1438التعميم  )املوافق  05/03/1438ه  الشركات05/12/2016ه  ُيلزم  الذي  السعودية  م( 

والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد   والزكاة على أساس جنسية املساهمين وامللكية الفعلية بين املواطنين السعودييناملدرجة في السوق املالية بحساب الدخل  

املالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس  في "نظام تداولتي" في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات املدرجة في السوق 

 لنظامها األساس ي، ولم يتم األخذ بالعتبار أثر األسهمملك
ً
املدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من املقرر تطبيق هذا التعميم في السنة املنتهية   ية مؤسسيها وفقا

ه )املوافق 19/04/1438ه بتاريخ  16/1438/ 12097خطابها رقم  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ولكن أصدرت    .م والسنوات الالحقة لذلك2016ديسمبر    31في  

الذي17/01/2017 في   م(  املنتهية  املالية  للسنة  التعميم  تنفيذ  تأجيل  صدر  2017ديسمبر    31يقتض ي 
ُ
ت أن  تليها. وإلى  التي  والسنوات  والضريبة  م  الزكاة  هيئة 

ل يزال قيد   ميم بما في ذلك املتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بهاتوجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعوالجمارك  

املدرجة والتي تطبق ضريبة الستقطاع  النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع املقيمين غير الخليجيين املساهمين في الشركات السعودية

الشركة بتقييم األثر املالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية   بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم  غير املقيمينعلى توزيعات األرباح الخاصة باملساهمين  

به حيث   اللتزام  الشركة    إنهالضمان  أن  والجمارك، كما  والضريبة  الزكاة  هيئة  في  التأسيس وتسجيلها  ذات مسئولية محدودة عند  مملوكة من  كانت شركة 

 أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية لتخاذ الخطواتسعوديين، وفي حال ك  مساهمين 
ً
الالزمة لضمان اللتزام   ان األثر املالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيرا

 وبشكل جوهري   به فسيؤثر ذلك
ً
 ها املالي وتوقعاتها املستقبلية. على أعمالها ونتائج عملياتها ومركز  سلبا

 املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصاد ة  بإنفاقاملخاطر املتعلقة  2.2.10

الشركة  صاديةقتال  العناصر  في  التقلبات  تؤثر  قد سيطرة  عن  البطالة    تل ومعد  الفائدة   تل ومعد  قتراضلا  على  املستهلكين  قدرة   ذلك  في  بما  ،الخارجة 

  املياه   كالاسته   وتكاليف  م(2020يوليو    1، ابتداًء من  (%15)إلى    (%5)التي تم زيادتها من  كضريبة القيمة املضافة،  ومستويات الرواتب ومستويات الضرائب )

والذي بدورها تؤثر بشكل سلبي على مستوى الدخل املتاح لإلنفاق وعلى   املواد  لبعض  –  جزئي أو كامل  بشكل سواءً  – السعودية الحكومة دعم وإلغاء ، والكهرباء

. إن أي تراجع في أعداد املستهلكين أو  الشركة  علىوبالتالي التأثير بشكل سلبي    مستويات انفاق املستهلكين )بما في ذلك اإلنفاق الختياري على مختلف املنتجات(

  ذلك  يؤثرس ،مستويات إنفاقهم
ً
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. ري جوه وبشكل سلبا

 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جد دة  2.2.11

في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة املضافة، إل أنه من املحتمل أن تفرض الحكومة  ع ل تخضبالرغم من أن الشركة 

، فإن ذلك   و ما ه. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات بخالف املستقبلرسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في 
ً
 حاليا

ً
مطبقا

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. سيؤث
ً
 ر سلبا

 املخاطر املرتبطة باملنتجات املذبوحة بالطريقة اإلسالمية)حالل(   2.2.12

للغذاء والدواء مركز حالل  الأطلقت   العامة  لهيئة  الغذائي  التصنيع  بأن  والتي تقوم باإلشراف واملراقبة على شركات  يتم تصنيعها تقوم  املنتجات  ضمان  التي 

ال  الدواجنحسب ما نصت عليه التعاليم اإلسالمية بصفة عامة وبصفة خاصة انتاج ات اإلنتاج ملنتجاتها عمليب من خالل  تابع للمركز من خالل جهاز رقابي فع 

ل تخالف الشريعة اإلسالمية،   الدواجنوتبريد ونقل منتجات  لشركة في عملية ذبح  التي تتبعها امراحل اإلنتاج    أن  حقق منتلت  ةالواجب  والشتراطات  تطبيق املعايير 

تقم الشركة   محتى تاريخ هذا املستند ل، و "شهادة حالل"الشركة للتعاليم اإلسالمية في انتاج منتجاتها يقوم املركز بإصدار  مركز حالل من تطبيق  عن تحقق  

صدار ألول مرة إلى مركز حالل إل قامت الشركة بتقديم طلبها م( 15/11/2022ه )املوافق 1444/ 21/04؛ علًما أنه بتاريخ بإصدار شهادة حالل ملنتجاتها الغذائية

  " شهادة حالل"للحصول على  النظامية  ات  حسب إفادة الشركة أن يجري استكمال املتطلببو   ،عن منتجات الدواجن التي تقوم بإنتاجها وبيعها"شهادة حالل  "

 راجع القسم الفرعي رقم )  .الصادر عن مركز حالل
ً

والتصاريح الحكومية" من القسم الثالث "خلفية عن الشركة   ( "التراخيص3.20)ملزيد من املعلومات فضال

 وطبيعة أعمالها"( 
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من العقوبات أو منعها من تسويق وبيع منتجاتها    إيقاعأو  مسائلة  ُعرضه للفإن الشركة قد تكون    على منتجاتها  "شهادة حالل"  وفي حال لم تقم الشركة بإصدار

قدرة الشركة    عدمقد يقلل من ثقة املستهلكين في منتجات الشركة، أو    عالمة )حالل( على منتجاتهاملصق  كما أن عدم توافر  قبل الجهات ذات الختصاص،  

 من تصدير منتجاتها إلى الخارج كون بعض الدول اإلسالمية تفرض وجود عالمة )حالل( على جميع املنتجات 
ً

صنعة مستقبال
ُ
 صناف الغذائية.من األ امل

سيؤدي إلى عدم فإن ذلك    ،)حالل(ومصنعات الدواجن  ملنتجات  حالل  شهادة  بتحقيق املعايير والشتراطات الواجبة لتتمكن من إصدار  الشركة  تقم    وفي حال لم

  ذلك،   الختصاصفي حال قررت الجهات ذات    منتجاتهاتعرض الشركة إلى منعها من بيع وتسويق  يترتب عليه    مماعلى الحصول على هذه الشهادة    الشركةقدرة  

 الشركةسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال  اململكة مما إلى خارجمنتجاتها  تصديرعدم قدرة الشركة أو ، أو فقدان ثقة املستهلك املحلي ملنتجات الشركة

 أو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها املستقبلية.  

 املرتبطة بقطاع انتاج الدواجنواللوائح  باألنظمةاملتعلقة  املخاطر  2.2.13

لق بإنتاج األغذية الحيوانية يخضع مجال الدواجن للعديد من األنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة وغيرها من البلدان التي تزاول فيها الشركة أعمالها فيما يتع

زيعها والترويج لها وتميزها وجودتها وسالمتها، باإلضافة إلى اإلعانات من وزارة املالية لستيراد الذرة وفول الصويا وتجهيز املنتجات الغذائية وتعبئتها وتخزينها وتو 

 شركة وعملياتها أو قدإلنتاج األعالف. وقد يؤثر عدم علم الشركة باألنظمة واللوائح الجديدة أو فهمها لانظمة أو اللوائح الحالية بشكل جوهري على أعمال ال

حالة عدم مطابقتها تزيد من تكاليفها في املستقبل. ويمكن أن تتعرض الشركة لغرامات وعقوبات في حال عدم التزامها بما جاء في تلك األنظمة واللوائح أوفي  

ل من الوضع التنافس ي و/أو الطلب ملتطلبات الترخيص والتي قد تتغير من حين ألخر مما قد يزيد من تكاليف الشركة أو أن تضر بسمعة الشركة، وبالتالي قد يقل

أو تقديم منتجات  على منتجات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فقد يؤدي فقدان الشركة أو عجزها عن استخراج التصاريح الالزمة إلى تأخر تلبية طلبات العمالء  

النمو املعتمدة لديها أو إلى عدم القدرة على تنفيذها. وسيكون لذلك ت أثير سلبي أو جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها  جديدة أو تنفيذ خطة 

 وتوقعاتها املستقبلية.  

 لوائح تنظيمية تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لارصاد وحماية البيئة، واملرتبطة بعدة أمور منها تأثير ا
ً
ملواد املستخدمة على البيئة  تحكم عمليات الشركة أيضا

رامات أو بالتأثير على سمعة الشركة، كما أن والتعامل مع النفايات والتخلص منها. وقد يترتب على اللتزام بما جاء في هذه اللوائح عواقب سلبية متمثلة بالغ

 قد يؤدي إلى تكبد الشركة نفقات إضافية، وسيكون لذلك تأثير سلبي أو ج
ً
وهري على أعمالها اكتشاف حالت تلوث في ممتلكات الشركة أو بالقرب منها مستقبال

 ووضعها املالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية. 

تبر املتطلبات النظامية متغيرة وقد تحتاج إلى تفسير وتوضيح مما قد يكبد الشركة نفقات كبيرة أو يؤدي إلى تعديل ممارساتها التجارية باإلضافة إلى ذلك، تع

ي وجوهري على  ير سلبلتصبح متوافقة مع ما تنص علية األنظمة واللوائح الحالية أو املستقبلية أو قد يقيد من قدرتها على مزاولة أعمالها، مما سيكون له تأث

 أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  
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 في السوق املوازية  2.3
ً
 مباشرا

ً
 املخاطر املتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم  2.3.1

  الشركة  ألسهم السوقي السعر يكون  ل قد
ً
  ضعف  ، ألسهما سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد بسبب  كبير  بشكل   يتأثر وقد  بعد اإلدراج،مستقرا

  املالية،   ألوراقا  لسوق   واملحللين  الخبراء  تقديرات  أو  رؤية  في  التغير   للسوق،  جدد  منافسين  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  على  القدرة   عدم  الشركة،  أداء

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة النإع وأي

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2.3.2

   توقعها  يمكن  ل  للشركة  األداء  وبيانات  املستقبلية  النتائج  إن
ً
  من   هي  التطور   على  الشركة  وقدرة   انجازات  أن  إذ.  املستند  هذا  في  املوجودة   عن  تختلف  وقد  فعليا

  تؤثر   ل  حتى  عليها  التعرف  املساهم  على  يجب  التي  املخاطر  إحدى  تعتبر   والنتائج  البيانات  دقة  عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ل  والتي  الفعلية  النتائج  تحدد

 .الستثماري  قراره  على

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جد دة 2.3.3

  التأثير  إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل، في جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال في
ً
ة نسبة تدني أو  السوق  في السهم سعر على سلبا  ملكي 

 .الحين ذلك في الجديدة  األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين 

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  2.3.4

  القابلة   واحتياطاتها  الرأسمالية  والحتياجات  الجيد  املالي  مركزها  على  واملحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد   على  املستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد

  أن  خلفية  على  املستقبل  في  السهم  ربحية  انخفاض  إلى  الشركة  مال  رأس  زيادة   تؤدي   قد.  العامة  القتصادية  واألوضاع  للشركة  املتوفرة   الئتمانية  والقوة   للتوزيع

   األسهم  من  أكبر   عدد  على  توزع  سوف  الشركة  أرباح
ً
،  توزع  سوف  األسهم  على  أرباح  أية  بأن  الشركة  تضمن  ل.  مالها  رأس  لزيادة   نتيجة

ً
  املبلغ   تضمن  ل  كما  فعليا

 ) .للشركة األساس ي النظام عليها ينص  معينة وشروط   لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة  أي في  سيوزع الذي
ً

  في " األرباح توزيع سياسة( " 5) القسم راجع  فضال

 (. املستند هذا

 ة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج املخاطر املتعلق 2.3.5

 أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة املساهمين  قد    ،اإلدراجبعد النتهاء من عملية  
ً
يتمكن املساهمون الحاليون معا

عمليات الندماج والستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس املال أو تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار   –بما في ذلك دون حصر   –

فإن ذلك  ،  يةإضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلأسهم  

 وبشكل جوه
ً
تؤثر سلبا يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة  في صالحهم، وقد  في وضع ليس  ري على أعمال  قد يضع مساهمي األقلية 

 الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 

 ة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة املخاطر املتعلق 2.3.6

 ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، ول يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق  
ً
اج  بعد إدر ومستمرة لتداول أسهم الشركة    فعالةل يوجد حاليا

فقد  ، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة  السهم  سعر  على ذلك    سيؤثر  مما  محدود  طلب   أو  عرض   وجود  املباشر  اإلدراج  على   يترتب  وقد  ،الشركة

 . جوهري هم الشركة بشكل سلبي و سيولة وسعر تداول أستتأثر 
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 عملية اإلدراج ة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد املخاطر املتعلق 2.3.7

.  السوق  في األسهم سعر على سلبية بصورة  هذه، البيع  عملية حدوث احتمالية أو اإلدراج، عملية اكتمال بعد املالية السوق  في األسهم من كبير  عدد بيع يؤثر قد

  فترة   انتهاء   بعد   بأسهمهم  التصرف  لهم  ويحق   الشركة   أسهم  من   أكثر   أو  5%  يملكون   الذين   الكبار  املساهمين  لسيما)  منهم  أي  أو   الحاليين  املساهمين  بيع  يؤدي  وقد

   التأثير  إلى األسهم من كبير  لعدد( الحظر
ً
 . السوق  في سعرها انخفاض وبالتالي  الشركة، أسهم على جوهري  وبشكل سلبا

 مستقبليةالحالية أو أي متطلبات تنظيمية  االنتقال للسوق الرئيسيةتمكن الشركة من استيفاء متطلبات عدم املتعلقة ب خاطرامل 2.3.8

املســــــتقبل بالنتقال إلى الســــــوق الرئيســــــية، وعليه، يجب عليها اســــــتيفاء جميع املتطلبات النظامية الصــــــادرة عن هيئة الســــــوق املالية وعن ترغب الشــــــركة في  قد

اإلدراج، واملتعلقة بانتقال الشــــركات املدرجة في   وقواعد  املســــتمرة   واللتزامات املالية  األوراق طرح قواعد على بناءً   مجموعة تداول الســــعودية )تداول الســــعودية(

وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشـركة من اسـتيفاء تلك املتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضـافية مسـتقبلية قد تفرضـها  السـوق املوازية إلى السـوق الرئيسـية،  

هي سـوق    التسـجيل  مسـتندالسـوق، فإن الشـركة لن تتمكن من النتقال إلى السـوق الرئيسـية. وبما أن السـوق املوازية حتى تاريخ  الجهات الرقابية على الشـركة أو  

 يقتصــــــر فيها التداول على املســــــتثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والســــــيولة ســــــيكون أقل منه في الســــــوق الرئيســــــية وبالتالي التأ
ً
وبشــــــكل  ثير ســــــلبا

 على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.هري جو 

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع  2.3.9

  للبيع،   املخصصة  لاسهم  مسبق  تحديد  وجود عدم  حيث  من  األولي  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  عن  املوازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

  أو   5%  يملكون   الذين  الكبار  املساهمين  باستثناء)  للبيع   يملكونها  التي  األسهم  عرض  املباشر  اإلدراج  بعد  لهم  يحق  الشركة  في  الحاليين  املساهمين  جميع  أن  حيث

  مخصصة للبيع وجود عدم وجود عدد محدد من األسهم    على  يترتب  وقد  .(الحظر  فترة   انتهاء  بعد  بأسهمهم  التصرف  لهم  يحق  والذين  الشركة  أسهم  من  أكثر 

 الشركة   أسهم  تداول   وسعر  سيولة  تتأثر  فقد  الشركة  أسهم  لتداول   نشط  سوق   هناك  يكن  لم  وإذا  ،السهم  سعر  على  ذلك  سيؤثر  مما  محدود  طلب  أو  عرض

 . جوهري و  سلبي  بشكل

التاريخية لصفقات البيع والشراء التي  عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار املتعلقة بخاطر امل 2.3.10

 ألسهم الشركة في السوق املوازية  تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول  وم تداول 

 الشركة   أسهم  على  تمت  التي  والشراء  البيع  لصفقات  التاريخية  األسعار  بين  اإلطالق  على  عالقة  توجد  ل  أنه  كما  ،الشركة  أسهم  لتداول   مالي  سوق   وجود  يسبق  لم

  الشركة   أسهم  لتداول   ومستمرة   فعالة  سوق   وجود   بشأن   تأكيدات  أي  يوجد  ول  ،املوازية  السوق   في  الشركة  ألسهم  تداول   يوم  أول   في  الفتتاح  سعر   وبين  السابق  في

  لتداول  نشط سوق  هناك يكن لم وإذا ،السهم سعر  على ذلك سيؤثر مما محدود طلب أو عرض وجود  املباشر اإلدراج  على يترتب وقد الشركة، أسهم إدراج بعد

 . جوهري و  سلبي  بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم

 لاملتعلقة بخاطر امل 2.3.11
ً
 أوليا

ً
عدم وجود سعر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 للطرحمحدد 

  للطرح،   محدد  سعر   وجود  عدم  حيث  من   األولي  العام   الطرح  خالل  من   اإلدراج  مع  مقارنة  كبير   بشكل   املوازية  السوق   في   الشركة  ألسهم  املباشر   اإلدراج   يختلف

   املعلومات  من  للمزيد )  املستند  هذا  في  موضحة  اإلسترشادي  السعر  تحديد  آلية  وتكون   اإلدراج  عند  محدد  سعر  يوجد  ل  أنه  حيث
ً
  "سعر   (8.2سم )الق  راجع   فضال

  السعر   يكون   ول  السهم  على  والطلب  العرض  على  بناءً   الفتتاحي  السعر  تحديد  عند اإلدراج والقيمة السمية لكل سهم" في هذا املستند(، ويتم  اإلسترشاديالسهم  

   محدد
ً
  % 30الشركة ل سيما أن نسبة التذبذب اليومية املسموح بها في السوق املوازية هي )األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم  .  مسبقا

(، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في املستق
ً
 وهبوطا

ً
 . بلارتفاعا

 مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولياختالف اإلدراج املباشر املتعلقة بخاطر امل 2.3.12

  من   معين  لعدد  طرح  وجود  عدم  حيث  من  األولي،  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  مع  مقارنة  كبير   بشكل  املوازية  السوق   في  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

  سعري،   استقرار  آلية   وجود  وعدم  السهم،  سعر  لتحديد  األوامر  سجل  بناء  عملية  وجود  وعدم  للتغطية،  متعهد  وجود  وعدم  اإلدراج  قبل  للبيع  الشركة  أسهم

  انتهاء  بعد بأسهمهم التصرف لهم يحق والذين الشركة أسهم  من أكثر  أو 5% يملكون  الذين الكبار املساهمين باستثناء)  الشركة في الحاليين املساهمين أن حيث

 أسهم   على  طلب  وجود  بشأن  تأكيدات  أي  يوجد   ول  املوازية،  السوق   في  إدراجها  بعد  الشركة  أسهم  وشراء  بيع  من  يتمكنوا  املؤهلين  واملستثمرين  (الحظر  فترة 

  السوق،   في  اإلدراج  عند  السعر  باستقرار  ضمان  يوجد  ول  اإلدراج،  عند  محدد  سعر  عند  األسهم  ببيع  ضمان  يوجد  ل  كما  املوازية،  السوق   في  إدراجها  بعد  الشركة
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  بعد   جوهري و   سلبي  بشكل  الشركة  أسهم  تداول   وسعر  سيولة  تتأثر  وقد  بالبيع،  رغبته  حال  في  أسهمه  من  جزء  او  كل  بيع   من  مساهم  أي  يتمكن  ل  قدف  وعليه،

 . اإلدراج

 رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية املتعلقة بخاطر امل 2.3.13

  السوق   إلى  بالنتقال  الخاصة  للشروط  مستوفية  الشركة  تكون   قد  الصلة  ذات  القواعد  بموجب  النظامية  الفترة   مض ي  وبعد  املوازية،  السوق   في  اإلدراج  بعد

  هي   التسجيل  مستند  تاريخ  حتى  املوازية  السوق   أن  وبما.  الرئيسية  للسوق   النتقال  وعدم  املوازية  السوق   في  مدرجة  كشركة  الستمرار  في  ترغب   ولكنها  الرئيسية،

  التأثير  وبالتالي الرئيسية السوق  في منه أقل سيكون  والسيولة اليومي التداول  حجم فإن فقط،  املؤهلين املستثمرين على التداول  فيها  يقتصر سوق 
ً
وبشكل  سلبا

 .السوقية وقيمته الشركة سهم سيولة علىجوهري 

 املخاطر املتعلقة باقتصار التداول على املستثمرين املؤهلين  2.3.14

هــي سـوق يقتصـر فيهـا التــداول علــى املســتثمرين املؤهليــن   اهــذ  مستند التسجيل السـوق املوازيـة حتـى تاريـخ  سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق املوازية، وحيث أن  

 علـى سـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـذي  فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية، وبالتا
ً
لـي سـيؤثر سـلبا

 وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية
ً
 .سـيؤثر سـلبا
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   خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 3

  نبذة عن الشركة 3.1

للدواجن   بلدي  الوزاري رقم )شركة  القرار  بموجب  مقفلة  وبتاريخ  956للتجارة شركة مساهمة سعودية  )املوافق  11/09/1443(  والقرار  12/04/2022هـ  م(، 

وتاريخ  985رقم)  الوزاري  )املوافق  09/10/1443(  )10/05/2022هـ  رقم  التجاري  السجل  وبموجب   ، وتاريخ  5855028225م(  )املوافق  18/04/1428(  هـ 

م إلى ستة  ( ريال سعودي مقس  65,700,000الصادر بمحافظة خميس مشيط. يبلغ رأس مال الشركة خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف )  م(05/05/2007

( ألف  )6,570,000ماليين وخمسمائة وسبعين  قيمة كل سهم عشرة  بالكامل،  القيمة  ريالت سعودية،  10( سهم عادي مدفوعة  في  (  الشركة  ويتمثل عنوان 

 اململكة العربية السعودية. 61311الرمز البريدي  51846يس مشيط، مركز وادي بن هشبل، ص.ب محافظة خم

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  3.2

•  ( رقم  التجاري  السجل  بموجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  للتجارة  للدواجن  بلدي  شركة  وتاريخ  5855028225تأسست  هـ  18/04/1428( 

)05/05/2007)املوافق   ألف  ستمائة  قدره  مال  برأس  و  مشيط  خميس  بمحافظة  الصادر  مقس  600,000م(  سعودي  ريال  ألف (  ستمائة  إلى  م 

( السيد/ عبدالرحمن علي 1( ريال سعودي ويمتلك الشركاء املؤسسين وهم  1( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها واحد )600,000)

( السيد/ سعيد مبارك محمد الشهراني، 4( السيد/ محمد عبدهللا بثيع العواشز، و3( السيد/ تركي عبدهللا هشبل الشهراني، و2ي، والشهران  آل محي

و5و الشهراني،  سعيد  عبدالرحمن  نوضاء  السيدة/  ألف  6(  مائة  بواقع  املال  رأس  في  متساوية  حصًصا  الشهراني  سعد  سيف  حصة  السيدة/   )

 .( من إجمالي ملكية الشركة16.66( ريال سعودي وتمثل ملكية كل شريك نسبة )%100,000السمية مائة ألف ) ( حصة وقيمتها100,000)

)املوافق  19/10/1429وبتاريخ    • ألف 18/10/2008هـ  مائة  والبالغة  الشهراني عن جميع حصصه  محمد  مبارك  السيد/ سعيد  الشريك  تنازل  م( 

( حصة وقيمتها السمية 20,000( ريال سعودي لصالح بقية الشركاء بواقع عشرين ألف )100,000)( حصة وقيمتها السمية مائة ألف  100,000)

( الشريك/ تركي عبدهللا هشبل الشهراني،  2الشهراني، و آل محي( الشريك/ عبدالرحمن علي 1( ريال سعودي لكل شريك وهم 20,000عشرين ألف )

( الشريك/ حصة سيف سعد الشهراني لتصبح  5ريك/ نوضاء عبدالرحمن سعيد الشهراني، و( الش4( الشريك/ محمد عبدهللا بثيع العواشز، و3و

( ريال سعودي وتمثل  120,000( حصة وقيمتها السمية مائة وعشرين ألف )120,000ة كل شريك بعدد مائة وعشرين ألف )يإجمالي حصص ملك

 . %( من إجمالي ملكية الشركة20.00ة كل شريك نسبة )يملك

م( تنازلت الشريك/ نوضاء عبدالرحمن سعيد الشهراني عن جميع حصصها والبالغة مائة وعشرين 2021/ 16/11هـ )املوافق  11/04/1443وبتاريخ   •

 ( ريال سعودي لصالح الشريك الجديد/ عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني. 120,000( حصة وقيمتها السمية مائة وعشرين ألف )120,000ألف )

)املوافق  26/08/1443وبتاريخ   • )م(  29/03/2022هـ  ألف  "ستمائة  الشركة من  مال  زيادة رأس  الشركاء  "خمسة  600,000قرر  إلى  ريال سعودي"   )

(  65,100,000( ريال سعودي"، وقد تم الوفاء بمقدار الزيادة البالغة خمسة وستين مليون و مائة ألف )65,700,000وستين مليون وسبعمائة ألف )

( ريال سعودي من  59,163,528ن طريق تحويل مبلغ تسعة وخمسين مليون ومائة وثالث وستين ألف وخمسمائة وثمانية وعشرين )ريال سعودي ع

( 5,936,472حساب األرباح املبقاه إلى حساب رأس مال الشركة، وتحويل مبلغ خمسة ماليين وتسعمائة وستة وثالثين ألف وأربعمائة واثنين وسبعين )

ح من  سعودي  كما  ريال  الحسابات،  مراقب  لشهادة   
ً
طبقا وذلك  الشركة  مال  رأس  الى حساب  اإلضافي  املال  رأس  السيد/ 1ساب  الشريك  قرر   )

( حصة وقيمتها السمية  394,200عبدالرحمن بن علي آل محي الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( قرر الشريك السيد/ 2%( من إجمالي ملكية الشركة، و 6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000واثنان وأربعين ألف )  ثالثة ماليين وتسعمائة

( حصة وقيمتها السمية ثالثة  394,200تركي عبدهللا هشبل الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( قرر الشريك السيد/ محمد 3%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000ثنان وأربعين ألف )ماليين وتسعمائة وا

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين  394,200عبدهللا بثيع العواشز التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( قرر الشريك السيد/ عبدالرحمن 4%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000وأربعين ألف )  وتسعمائة واثنان 

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين  394,200سعد مفرح الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

( قررت الشريك السيدة/ حصة  5%( من إجمالي ملكية الشركة، و6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000أربعين ألف )وتسعمائة واثنان و 

( حصة وقيمتها السمية ثالثة ماليين  394,200سيف سعد الشهراني التنازل عن جزء من حصصه والبالغة ثالثمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتان )

عنها  ازل  تنامل%( من إجمالي ملكية الشركة، وبلغ مجموع عدد األسهم  6.00( ريال سعودي وتمثل نسبة )3,942,000ألف )وتسعمائة واثنان وأربعين  

( ريال سعودي  19,710,000( حصة وقيمتها األسمية تسعة عشر مليون وسبعمائة وعشرة ألف )1,971,000) لف أ مليون وتسعمائة وواحد وسبعين

   .كما قرر الشركاء باإلجماع التحول إلى شركة مساهمة مقفلة( شريك جديد، 85وذلك إلى عدد خمسة وثمانين )
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)املوافق  11/09/1443وبتاريخ   • )12/04/2022ه  رقم  الوزاري  القرار  إلى شركة مساهمة  املتضمن  (  956م( صدر  بالتحول  الترخيص  املوافقة على 

القرار الوزاري رقم )10/05/2022ه )املوافق  09/10/1443مقفلة، وبتاريخ   املوافقة على إعالن تحول الشركة إلى شركة املتضمن  (  985م( صدر 

د الشركة بسجل الشركات املساهمة  .مساهمة مقفلة وقد تم قي 

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة الصادرة بتاريخ  04/06/2022ه )املوافق  05/11/1443وبتاريخ   •

 .م( باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية26/05/2022 ه )املوافق25/10/1443

 

سهم (  6,570,000)  ألف  وسبعين  وخمسمائة  ماليين  ستة  إلى  ممقس    سعودي  ريال(  65,700,000)  ألف  وسبعمائة  مليون   نيوست  بلغ رأس مال الشركة خمسةي

 .وجميعها اسهم عادية ( ريالت سعودية10عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة )

 رؤية الشركة  3.3

 .الدواجن نتاجإ من الذاتي لالكتفاء املوضوعة الخطة في  املساهمة خالل من اململكة اقتصاد دعم

 رسالة الشركة  3.4

  .تنافسية وبأسعار املحددة  للمعايير  طبقا عالية وجودة  غذائية قيمة  ذات منتجات بتقديم اللتزام 

 استراتيجية الشركة العامة 3.5

.له  املساندة  والقطاعات الدواجن نتاجإ قطاع في الرائدة  الشركات من  ظلتل العمل  جوانب جميع في املستمر والتطوير التحديث  

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة  3.6

لرفع  قطاع العلى مستوى والزراعة مبادرات حثيثة  واملياهفي الكتفاء الذاتي، حيث تقود وزارة البيئة  2030مساهمة الشركة في تحقيق رؤية اململكة   •

 إجمالي الستهالك املحلي خالل الثالث األعوام القادمة.%( من 80) نسبة الكتفاء الذاتي إلنتاج لحوم الدواجن في اململكة بنسبة

عات الدجاج وتسويقها وبيعها. الشركة وموظفيها في قطاع تربية وإتوافر املعرفة والخبرة املتراكمة لدى أعضاء مجلس إدارة  •  نتاج الدواجن ومصن 

تتبعها الشركة  الدو   نتاجاملخصص إل ية ملزارع الدواجن واملصنع  نتاجالكفاءة اإل بالشركة  تحكم   • التي  عات الدجاج وفق معايير الجودة  اجن ومصن 

 واملواصفات القياسية السعودية. 

العناصر  • لتوليف  الدواجن من خالل علمية تصنيع دقيقة مخصوصة  تربية  في عملية  بالتحكم بمدخالت تصنيع األعالف املدخلة  قدرة الشركة 

 العلفية الطبيعية.  

 ت الدواجن بما يفي  بتفضيالت املستهلكين ويتماش ى مع مستويات الدخل للفرد. البتكار املستمر إلطالق منتجا •

 وضبط الجودة وتطوير وتسويق وبيع منتجات الشركة.   نتاجوجود فريق عمل مؤهل ومحترف إلدارة عملية اإل  •

 على منتجات الشركة والدخول ألسواق جديدة.ية بهدف الستجابة لحجم الطلب  نتاجتعزيز ثقة مؤسس ي الشركة من خالل الستثمار في الصول اإل  •

م  2019( لاعوام 46.30%( و)29.08%%( و)24.03والتي بلغت ) تتمتع الشركة بتحقيق معدلت نمو جاذبة في القطاع خالل الثالث أعوام املاضية •

 . م على التوالي2021م و2020و
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 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   3.7

  هـ 18/05/1448  بتاريخ  ينتهي  والذي(  م05/05/2007  املوافق)  ه18/04/1428  وتاريخ(  5855028225)  رقم  التجاري   السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس

 .  (م29/10/2026)املوافق 

أنواع لحوم الدواجن والرانب والطيور )ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والرانب والطيور(، وإنتاج    في تشغيل املجازر وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري  

 الطازجة، وإنتاج اللحوم املبردة واملجمدة، صناعة أعالف الدواجن. 

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

 ولحومها املجمدة واملبردة واستيرادها وتصديرها. والبيضوتسويق منتجات الدواجن  إنتاج .1

 تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الدواجن. .2

 وزراعة املحاصيل الزراعية وتربية املواش ي والدواجن واملناحل. والحيوانيالزراعي  نتاجاإل  .3

 وتسويق الفواكه والخضروات والعسل.  إنتاج .4

 م والبياض.انشاء وتشغيل مزارع الدواجن بكل أنواعها الالح .5

 انشاء وتشغيل فقاسات البيض و املطاعم و منافذ بيع و منتجات الدواجن. .6

 انشاء وتشغيل مسالخ الدواجن واستيراد البيض املخصب. .7

 صناعة األعالف واألسمدة واستيرادها وتصديرها وتسويقها والحصول على وكالت في مجال معدات واعالف وادوية الدواجن وتسويقها.  .8

 األراض ي والعقارات. تملك  .9

 خدمات النقل والشحن والتبريد والتخزين. .10

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

)وملزيد من املعلومات    ول حتى تاريخ هذا املستند.هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لانشطة الحالية، والتي جميعها سارية املفع

 راجع القسم )
ً
 ( "التراخيص والتصاريح الحكومية" في هذا املستند(. 3.20حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال

، وشراء وبيع الصوص، وتربية الدواجن وتعليفها  فريخ الدجاجوتاستيراد وشراء وبيع البيض    ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذا املستند في

خصصة للدواجن،  وتقديم العناية البيطرية، وتملك وتشغيل وإدارة مزارع الدواجن، إنشاء وتركيب وتجهيز الحظائر، إقامة وإدارة وتشغيل مصانع العالف امل

املخص املجازر  وتشغيل  وإدارة  الشركة  إقامة  موزعي  خالل  من  أو  املتاجر  في  وتوزيعها  الشركة  منتجات  تسويق  املقطعات،  وإعداد  الدجاج  وتهيئة  لذبح  صة 

 املعتمدين. 

"خلفية (  3( "املنتجات املبتكرة للشركة" من القسم رقم )3.10( "املشاريع تحت التنفيذ" والفقرة الفرعية رقم )3.9في الفقرة الفرعية رقم )  ه باستثناء ما تم ذكر 

 عن الشركة وطبيعة اعمالها" فإنه ل يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديده مهمة حتى تاريخ هذا املستند.

 نموذج عمل الشركة   3.8

 ملخص نموذج عمل الشركة  3.8.1

الة ومحترفة على أساس  من خالل الدواجن    إنتاجتربية و بالشركة   ؛ باإلضافة إلى قدرتها على  معايير جودة عاليةاستغالل مواردها وأصولها تحت إشراف إدارة فع 

الدجاج ومقطعات    نتاجإل   يةنتاجاإل وقد بلغت الطاقة  .  نتاجطوال عملية اإل   درجة السالمة والصحة الغذائيةأعلى  ، وتفعيل  نتاجتحكم في عناصر تكلفة اإل ال

.  (824,31) الدجاج حوالي
ً
 طن سنويا

 لدى الشركة: وتسويق وبيع الدواجن ومقطعات الدجاج إنتاجلتربية و  الرئيسية نتاجاإل مراحل وفيما يوضح الشكل التالي 

 الرئيسية   نتاج: مراحل اإل  (1) الشكل رقم

 

 
 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة 

تفريخ الدجاج
تربية وإنتاج 

الدجاج

الذبح والتنظيف 

والتغليف
التسويق والتوزيع

1 2 3 4 
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 وشراء الصوص  تفريخ: األولى املرحلة 3.8.2

آمنة لفترة تقوم الشركة بإبرام أوامر شراء مباشر لكميات من البيض وفق معايير جودة عالية من مزارع محلية، حيث يتم وضع البيض في أجهزة متخصصة و 

 م:2022 يونيو 30والفترة املنتهية في م 2021م و2020العامين خالل لتفريخ الدجاج  نتاجعمليات اإل . وفيما يلي وضح الجدول التالي يوضح الجدول يوم )21(
 قطاعات أعمال الشركة (: 20الجدول رقم )

 م2022  ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 البيان

 21,084,300 34,192,540 23,351,350 كمية البيض املودع 

 83.00% 85.00% 85.00% التفريخنسبة 

 17,499,969 29,063,659 19,848,648 السليمعدد الصوص 

 % 17.00 % 15.00 % 15.00 نسبة الفاقد

 املصدر: الشركة

 

  الدواجن إنتاجو  تربية: املرحلة الثانية 3.8.3

 مزارع الدواجن  3.8.3.1

ة لتربية  34لدى الشركة عدد ) بواسطة عقود تشغيل تشغيلها    ( مزارع يتم24للشركة، ومنها عدد )( مزارع مملوكة  4الدواجن منها عدد )  إنتاجو ( مزرعة مجهزة وُمعد 

 ح الجدول التالي تفاصيل مزارع الدواجن:  وكما بتاريخ هذا املستند يوض  ( مزارع تم استئجارها من قبل الشركة، 6و عدد )، مبرمة مع مالك املزارع
 اململوكة للشركةارع ز امل (:21) رقم الجدول 

 في كما الدفتر ة القيمة

 م2022  ونيو  30
 املزرعة املحافظة /املد نة 2م ةاملساح صرقم الترخي الحظائر  عدد الفعلية  الحظائر 

 ( 1) خميس مشيط  74,000 20/06/014605/041 9 8 1,152,207

 ( 2) خميس مشيط  150,000 20/06/014605/053 12 12 1,733,962

 ( 3) الدواسر وادي  109,700 22/ 01/ 014617/ 252 10 10 4,871,898

 ( 4) الدواسر وادي  122,500 22/ 01/ 014617/ 036 12 12 5,739,120

 املصدر: الشركة

 
 املزارع التي تقوم الشركة بتشغيلها (:22) رقم الجدول 

 الحظائر 

 الفعلية
 املزرعة املحافظة /املد نة 2م ةاملساح صالترخيرقم  الحظائر  عدد

 ( 1) خميس مشيط  90,000 20/06/14605/049 10 10

 ( 2) تثليث 90,000 20/06/14605/033 12 12

 ( 3) رنيه 250,000 20/02/014605/030 17 12

 ( 4) خميس مشيط  71,452 20/06/014605/060 8 8

 ( 5) خميس مشيط  52,500 20/06/014605/059 9 5

 ( 6) بيشة 50,000 20/06/014605/054 6 6

 ( 7) احد رفيده 76,500 20/06/014605/185 8 8

 ( 8) خميس مشيط  65,041 20/06/014605/403 6 6

 ( 9) حبونا 50,000 21/11/014605/002 8 8

 ( 10) خميس مشيط  500,000 22/06/014617/896 6 6

 ( 11) احد رفيده 24,500 20/06/014605/048 3 3

 (  12) بيشة 26,600 20/06/014605/046 5 5

 ( 13) خميس مشيط  99,000 21/06/014605/077 12 12

 ( 14) خميس مشيط  109,000 22/06/014617/134 10 10

 ( 15) ظهران الجنوب  25,000 20/06/014605/51 4 4

 ( 16) بيشة 90,000 21/06/014605/143 12 12
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 ( 17) خميس مشيط  250,000 21/06/014605/147 24 24

 ( 18) بيشة 50,000 20/06/014605/197 6 6

 ( 19) خميس مشيط  74,000 22/06/014617/293 10 6

 ( 20) بيشة   400,000 21/06/014605/054 24 10

 ( 21) خميس مشيط  60,000 21/06/014617/475 8 8

 ( 22) الجنوب ظهران  90,000 20/06/014605/283 12 12

 ( 23) أحد رفيدة 180,000 20/06/014605/210 20 6

 ( 24) تثليث 250,000 21/06/014605/047 20 8

 املصدر: الشركة

 

 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:23) رقم الجدول 

 الحظائر 

 الفعلية
 املزرعة املحافظة /املد نة 2م ةاملساح صرقم الترخي الحظائر  عدد

 ( 1) تثليث 75,000 20/06/014605/184 10 10

 ( 2) تثليث 105,000 21/06/014605/028 12 12

 ( 3) تثليث 48,595 20/06/014605/198 6 12

 ( 4) تثليث 80,000 20/06/014605/325 10 10

 ( 5) تثليث 112,500 21/06/014617/539 12 12

( 6) خميس مشيط  500,000 20/06/014605/058 19 11  

 املصدر: الشركة

 

 

 : كما في تاريخ هذا املستند إنتاج الدواجن من املزارع تفاصيل وفيما يلي يوضح الجدول التالي
 إنتاج الدواجن من املزارع تفاصيل   (:24) رقم الجدول 

 الطاقة الفعلية في السنة 

 (واحدة)حبة 

 للدورة  ةالطاقة الفعلي

 (واحدة)حبة 

27,150,500 4,177,000 

 املصدر: الشركة

 

 مصنع األعالف  3.8.3.2

ويتم تصنيعها في مصنع خارجي وفًقا لعقد  تقوم الشركة من خالل خبراء التغذية الحيوانية بتركيب وتجهيز أعالف الدواجن املكونة )فول الصويا، الذرة، ....(  

 راجع  )استئجار وملزيد من املعلومات،  
ً

 (خلفية عن الشركة وطبيعة اعمالها"( "3من القسم رقم )  "عقود التأجير والتشغيل الرئيسية"   (3.12)  القسم الفرعيفضال

أعالف الدواجن   إنتاجلتغذية الدواجن التي تنتجها الشركة وفق أعلى املواصفات واملقاييس الغذائية املصرح بها من الجهات الحكومية ذات العالقة، ويقع مصنع  

املصنع بتوريد    ( طن يومًيا، يقوم200حوالي )ية كما في تاريخ هذا املستند  نتاجوتبلغ الطاقة اإل   ( متر مربع4,500مساحة )في محافظة حريمالء بمنطقة الرياض على  

 اململوكة أو التي تقوم الشركة بتشغيلها.أعالف الدواجن إلى مزارع الدواجن 

 :م2022 يونيو 30في  والفترة املنتهية م2021م و2020للعامين ية ملصنع األعالف نتاجح الجدول التالي تطور الطاقة اإل ويوض  

 
 الطاقة اإلنتاجية ملصنع العالف تفاصيل   (:25) رقم الجدول 

 االصناف م 2020 ديسمبر  31 م 2021 ديسمبر  31 م2022  ونيو  30

 علف بادي  10,709,780 16,172,580 11,724,340

 علف نامي 16,605,550 22,252,680 17,043,470

 علف ناهي 10,401,840 15,541,620 4,824,690

 كةاملصدر: الشر
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 الذبح والتعبئة والتغليف  : املرحلة الثالثة 3.8.4

( متر مربع، وتبلغ  40,000على مساحة )   مشيط بمركز وادي ابن هشبل  خميسمحافظة  الدواجن، ويقع املصنع في    نتاجمصنع بلدي إل (  1عدد )  الشركةلدى  

 . ( حبة يومًيا120,000في تاريخ هذا املستند حوالي )ية كما نتاجالطاقة اإل 

 :م2022يونيو  30والفترة املنتهية في  م2021م و2020للعامين الدواجن  لتجهيز وتهيئةالفعلي لة وتطور املسج   الطاقةح الجدول التالي  ويوض  

 
 والطاقة املسجلة تفاصيل الطاقة الفعلية   (:26رقم )الجدول 

 االصناف م 2020 ديسمبر  31 م 2021 ديسمبر  31 م2022  ونيو  30

170,000 100,000 100,000 
لة  الطاقة املسج 

 )حبة باليوم الواحد(

125,000 90,0000 62,000 
 الطاقة الفعلية

 )حبة باليوم الواحد(

 املصدر: الشركة

 التسويق والتوزيع : املرحلة الرابعة 3.8.5

لة  تقوم الشركة بتسويق وتوزيع منتجاتها   تحت  من خالل فريق عمل مؤهل وذو خبرة، حيث أن جميع منتجات الشركة من الدجاج املبرد ومقطعات الدجاج مسج 

مدن اململكة    عدد مني  فأو املطاعم أو الفنادق  متاجر األغذية  حيث يتم توزيع منتجات الشركة على نقاط بيع مختلفة سواء  عالمة تجارية باسم )دجاج بلدي(  

ح الجدول التالي   اململكة: ومحافظات   مدنملنتجات الشركة بحسب  توزيعالعربية السعودية، ويوض 

 توزيع منتجات الشركة بحسب مدن ومحافظات اململكة  (:27رقم )الجدول 

  املد نة بحسب مدن ومحافظات اململكة  املباعة الشركة ملنتجات النسبي الوزن

 جيزان  محافظة % 24.00

 محافظة خميس مشيط  % 18.00

 محافظة بيشة % 10.00

 محافظة جدة % 10.00

 مدينة الرياض % 10.00

 مدينة الدمام  % 9.00

 محافظة الحساء % 9.00

 محافظة الطائف  % 5.00

 مدينة مكة املكرمة % 5.00

 املصدر: الشركة

 

ح الجدول التالي توزيع بيع منتجات  )مستقلين(وكالء بيع معتمدين  بالشركة أو من خالل  البيع يعملون    مندوبيوتتم عملية البيع ملنتجات الشركة من خالل   ، ويوض 

 معتمدين:  وموزعيالبيع لدى الشركة  مندوبيالشركة من خالل 

 معتمدين وموزعين الشركة  مندوبيتوزيع بيع منتجات الشركة من خالل   (:28رقم )الجدول 

 البيع بالشركة دوبي من معتمد ن  موزعين

35.00 % 65.00 % 

 املصدر: الشركة
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 التسويق والتوزيع من خالل الشركة 3.8.6

ناقلة  (93)عدد  والتوزيعلدى الشركة فريق عمل مؤهل وذو كفاءة يقومون بعمليات تسويق وبيع منتجات الشركة، حيث تمتلك الشركة لتغطية عمليات النقل 

ح الجدول التالي تفاصيل مركبات النقل التي تمتلكها الشركة حتى تاريخ هذا املستند:  املبردلنقل منتجات الدجاج   ومقطعات الدجاج، ويوض 
 مركبات النقل التي تمتلكها الشركة تفاصيل  (:29رقم )الجدول 

 املركبة  اسم املركبة نوع اإلجمالي 

 الحيّ املركبات املخصصة لنقل الدجاج 

 اكتروس  رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة  15

 فولفو رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة  4

 املركبات املخصصة لنقل الصوص

 اكتروس رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة  3

 فولفو رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة  2

 املركبات املخصصة لتوزيع منتجات الشركة للعمالء  

 اكتروس  رأس ناقل ومقطورة ثالجة  11

 ايسوزو  بيك آب مجهزة بثالجة  27

 ايسوزو  دينا مجهزة بثالجة 23

 تويوتا   بيك آب مجهزة بثالجة  3

 تويوتا دينا مجهزة بثالجة 2

 مرسيدس  رأس نقل ثقيل ومقطور مبردة 3

 املركبات التي تمتلكها الشركة لي إجما 93

 املصدر: الشركة 

 

 املوزعينلتسويق والتوزيع من خالل ا 3.8.7

وفق آلية تعاقدية محددة. )ملزيد من املعلومات    منتجات الشركةلتسويق وبيع  من اتفاقيات البيع التجاري تم إبرامها مع موزعين معتمدين لديها  الشركة عدد  لدى  

 راجع القسم الفرعي 
ً

 ( "اتفاقيات البيع التجاري" من القسم الثالث "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"( 3.13رقم )فضال

 املشاريع تحت التنفيذ  3.9

تكاليف الستثمار في عناصر  باإلضافة إلى    ؛التشغيليةصولها  ية أل نتاجزياد القدرة اإل تهدف الشركة من خاللها إلى    ( مشاريع تحت التنفيذ3لدى الشركة عدد )

في عملية    التشغيل املتوقع  ،  الدواجن  إنتاجالداخلة  والتاريخ  اإلنجاز  التمويل ونسب  التنفيذ ومصادر  تحت  املشاريع  التالي طبيعة  الجدول  ح  يوض  يلي  وفيما 

 للتشغيل: 

 تفريخ الدجاجمشروع  : (30)الجدول رقم 

 الوصف  البيان  

 تفريخ الدجاجمشروع   اسم املشروع

 تفريخ الدجاجإنشاء مصنع متخصص لعمليات  طبيعة املشروع

 محافظة وادي الدواسر  موقع املشروع

إجمالي التكلفة املتوقعة 

 وآلية التمويل 

 ( ريال سعودي30,000,000ثالثين مليون )

 عن طريق صندوق التنمية الزراعية املالية للشركةسيتم تمويل تكاليف املشروع ذاتًيا من املوارد 
ً
 وايضا

 % 18.00 نسبة إنجاز املشروع 

القيمة الدفترية كما في  

 م 2022 يونيو 30
 ( ريال سعودي 2,275,752)

 م 2023الربع الثالث من العام   التاريخ املتوقع للتشغيل 

 املصدر: الشركة

 



 

46 

 واملرافق املحيطة  الدواجن نتاجمصنع بلدي إل مشروع توسعة  : (31)الجدول رقم 

 الوصف  البيان  

 املساندة، واملرافق الدواجن نتاجمصنع بلدي إل توسعة  اسم املشروع

 طبيعة املشروع
قامة العاملين  ( ألف حبة يومًيا؛ باإلضافة إلى بناء سكن إل160( ألف حبة يومًيا إلى ) 120بزيادة عدد الذبح اليومي من )  للمصنعية نتاجزيادة الطاقة اإل 

 النساء. املوظفات من وإنشاء طريق للمصنع جديد، وإنشاء استراحة خاصة ب

 مركز وادي ابن هشبلبفي محافظة خميس مشيط  مصنع بلدي للدواجن موقع املشروع

إجمالي التكلفة املتوقعة 

 وآلية التمويل 

 ( ريال سعودي3,000,000ثالثة ماليين ) 

 سيتم تمويل تكاليف املشروع ذاتًيا من املوارد املالية للشركة

 % 95.00 نسبة إنجاز املشروع 

القيمة الدفترية كما في  

 م 2022 يونيو 30
 ريال سعودي ( 2,487,699)

 م 2023من العام   األول الربع  التاريخ املتوقع للتشغيل 

 املصدر: الشركة

 

 إنشاء محطة مياةمشروع : (32)الجدول رقم 

 الوصف  البيان  

 هإنشاء محطة ميا اسم املشروع

 حشاء توفير مياه لتنظيف الدجاج بعد الذبح وتنقيته من ال  طبيعة املشروع

 بلدي للدواجن بمحافظة خميس مشيط في مركز وادي ابن هشبلفي مقر مصنع  موقع املشروع

إجمالي التكلفة املتوقعة 

 وآلية التمويل 

 ( ريال سعودي3,000,000ثالثة ماليين ) 

 سيتم تمويل تكاليف املشروع ذاتًيا من املوارد املالية للشركة

 % 90.00 نسبة إنجاز املشروع 

القيمة الدفترية كما في  

 م 2022 يونيو 30
 ( ريال سعودي 2,193,310)

 م 2023من العام   األول الربع  التاريخ املتوقع للتشغيل 

 املصدر: الشركة 

 املنتجات املبتكرة للشركة  3.10

الغذائية    املنتجاتتقوم الشركة بتطوير وتحسين منتجاتها وتلبية ذائقة املستهلكين من خالل وجود فريق عمل بالشركة متخصص وذو خبرة في تطوير وابتكار  

يوضح الجدول التالي تفاصيل  ، و ومتابعة تغيرات القطاع الغذائي بصورة مستمرة وضمان تحقيق التكامل في العناصر الغذائية والسالمة الصحة العامة للفرد.

 م:2022يونيو  30م والفترة املنتهية في 2021ديسمبر  31املنتجات املبتكرة من الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 

 املنتجات املبتكرة خالل الفترة : (33)الجدول رقم 

 املنتجات التي ابتكرتها الشركة خالل الفترة

 م2021ديسمبر   31كما في   م2022 ونيو   30كما في  

 ( جرام 700) متبل حار كالسيك دجاج مبرد (جم 1000)طبق شاورما بلدي

 (جرام 700) مقطع متبل  مبرد  (جرام400) طبق قوانص

 ( مبردجم1500)طبق شاورما بلدي  مبرد  (جرام400)طبق كبدة 

 - مبرد (جرام500)ارجل مسلوخه 

 - مبرد (جرام400)طبق فيليه بلدي 

 

يوضح الجدول التالي تفاصيل  ، و جديدة ومبتكرة غذائية من خالل تقديم منتجات وتتطلع الشركة في الستمرار في عملية تطوير وابتكار املنتجات الغذائية 

 م: 2023خالل سنة التي يتوقع اطالقها املنتجات 
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 م 2023اطالقها خالل سنة املنتجات التي يتوقع : (34)الجدول رقم 

م2023املنتجات التي  توقع اطالقها خالل سنة   

 املدة املتوقعة ألطالق املنتج

 )فترة(

 تكلفة املنتج

 )ريال سعودي( 
 املنتج

2023 الثانيالنصف  ( جرام005)طبق شيش طاووق   8.00   

2023 الثانيالنصف   دجاج متبل باربكيو 10.00 

2023 الثانيالنصف   دجاج متبل كارى  10.00 

 ركةاملصدر: الش

 التي تمتلكها الشركة   العقارات 3.11

ح الجدول تفاصيل تلك التفاقيات: أراض ي (7) سبعةالشركة  تمتلك  ، ويوض 

 قائمة العقارات التي تمتلكها الشركة : (35)الجدول رقم 

 رقم الصك املد نة نوع العقار  العقار  الرقم
 املساحة

 تاريخ الشراء  )املتر املربع(
 سعر الشراء

 )بالريال السعودي(

 1,200,000 ه1441/ 15/12 2م  2,293 295107000312 خميس مشيط  تجاري  أرض  1

 100,000 ه1441/ 01/04 2م  150,000 479301000523 خيبر الجنوب  زراعية أرض  2

 323,051 ه1441/ 17/02 2م122,500 312602002698 وادي الدواسر   زراعية أرض  3

 400,000 ه1440/ 02/04 2م  105,000 712603002002 وادي الدواسر   زراعية أرض  4

 400,000 ه1440/ 02/04 2م  109,700 312603002001 وادي الدواسر   زراعية أرض  5

   2,500,000 ه1442/ 17/07 2م 60,000 371715001619 خميس مشيط  زراعية أرض  6

 161,030 ه1442/ 22/01 2م102,520 412604001665 وادي الدواسر  زراعية أرض  7

 ركةاملصدر: الش

  الرئيسية التشغيل و عقود التأجير  3.12

  األعالف تصنيع  الدواجن و   إلنتاج  العتياديةفي سياق أعمال الشركة    ومالك األراض ي  مع املؤجرينتم التعاقد  والتشغيل  عدد من عقود التأجير  الشركة    لدى

ح الجداول التالية موضوع العقد وأطرافه ومدته وقيمة األجرة الحيوانية وتشغيل املزارع  :، وتوض 

 عقد استئجار أرض مصنع بلدي للدواجن 3.12.1

 الدواجن  نتاجمصنع إل عقد إيجار أرض زراعية لغرض إقامة : (36)الجدول رقم 

  الدواجن نتاجمصنع إل  إقامة  لغرض زراعية أرض إ جار  عقد

 العقد  أطراف 
  والزراعةالبيئة واملياه  وزارة الطرف األول 

 بلدي للدواجن للتجارة   شركة الطرف الثاني 

 دواجن ال نتاجمصنع إل أرض زراعية لغرض إقامة  تأجير موضوع العقد 

 موقع ومساحة األرض
التابع ملحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، وتبلغ املساحة اإلجمالي لارض أربعين ألف    هشبلكيلو متر شمال شرق وادي بن    17قطعة األرض على بعد   تقع

 ( متر مربع. 40,000)

 . لكل متر  سعودي ريال( 40) أربعون  قيمة أجرة األرض 

 الطرفين. باتفاقوقابلة للتجديد ملدة مماثلة وذلك  م( 2005/ 01/ 09ه )املوافق 28/11/1425من تاريخ  تبدأ( سنة هجرية،  30)  ثالثون  مدة اإليجار 

لتزامات الطرف الثاني في ا

 عقد اإليجار  

 .خرى أتأجير األرض أو أي جزء منها لطرف  عدم •

 . الالزمة املوافقات على الحصول  بعد  إل باملشروع  البدء عدم •

 .املشروع موقع في يةنتاجاإل  العمليات عن ناتجة العامة الصحة على ضرر  أو بيئي  ضرر  أي إحداث عدم •

 املصدر: الشركة
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 تصنيع االعالف الحيوانية عقد 3.12.2

 عقد تصنيع األعالف الحيوانية(: 37)الجدول رقم 

 الحيوانية  األعالف تصنيع عقد

 العقد  أطراف 
 املسرة أعالف شركة الطرف األول 

 بلدي للدواجن للتجارة   شركة الطرف الثاني 

 العقد  طبيعة
حسب  املفتت(، أو MASH( ملم بحد أدنى(، أو العلف املجروش )3.5بقياس داي ) (Pelletقيام الطرف األول بتصنيع مكعبات علفية )حبيبات املضغوطة ) 

 توريد املواد العلفية إلى موقع املصنع وعلى نفقته وتحت مسئوليته. 
ً

 رغبة الطرف الثاني. ويكون الطرف الثاني مسئول

 حريمالء محافظة في والكائن األول  للطرف مملوك مصنع موقع العمل  

 ية املتاحة نتاجالقدرة اإل 
لة للمصنع  يحبية املتاحة للطرف الثاني بشكل تقريبي بناًء على طبيعة مواد الخام املراد تصنيعها وظروف التشغيل،  نتاجتحديد القدرة اإل   تم ث أن القدرة املسج 

 (. الرسمية العطل أيام باستثناء) متري ( طن 3,120( طن في يوم العمل الواحد، وبمعدل شهري ل يقل عن ) 200( طن إلى مائتين ) 120تبلغ )

 نتاج وكمية اإل  العقد مدة
ي )  نتاجم، ُحدد كمية اإل 31/01/2023م وتنتهي في  2022/ 02/ 01عشر شهًرا تبدأ من تاريخ    ياثن 

 
( طن متري لكامل مدة العقد، وفي حال رغب 36,000الكل

 ( ريال سعودي لكل طن متري عند موافقة الطرف األول.77عن املحددة فسيتم احتساب على أساس مبلغ ) نتاجالطرف الثاني زيادة كمية اإل 

 ( ريال سعودي لكل طن متري.77( ريال سعودي أي  بما يعادل مبلغ )2,772,000مبلغ )  العقد  قيمة

 املصدر: الشركة 

 مزارع دواجن  تأجير عقود  3.12.3

 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:38) رقم الجدول 

 ( 1) عقد ا جار مزرعة

 أطراف العقد 
 شركة بلدي للدواجن للتجارة  الطرف األول 

   السيد/ بجاد مناحي ذيب بن شفلوت الطرف الثاني 

 ايجار مزرعة   موضوع العقد 

 2م105.000محافظة تثليث  –عسير  موقع ومساحة األرض

 ( ريال سعودي 1,050,000مليون وخمسون ألف ) قيمة أجرة األرض 

 م 2022/ 05/ 01سنوات تبدأ من تاريخ   3 مدة اإليجار 

في  األول الطرف   التزامات

 عقد اإليجار  

 مراعاة أصول السالمة في تشغيل املشروع طول فترة العقد.  •

 وصيانته الصيانة العتيادية واستخدامه في الغرض املخصص له. العناية باملشروع وتوابعه  •

 الوفاء قيمة األجرة في أوقاتها املحددة.  •

 اللتزام في تشغيل املشروع بشروط صحة الزراعية والبيئية والبلدية وإتباع باألنظمة املتبعة.  •

 املصدر: الشركة 

 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:39) رقم الجدول 

 ( 2) عقد ا جار مزرعة

 أطراف العقد 
 شركة بلدي للدواجن للتجارة  الطرف األول 

   السيد/ سلطان بن مسفر بن مجدل القحطاني الطرف الثاني 

 ايجار مزرعة   موضوع العقد 

 2م112.500محافظة تثليث  –عسير  موقع ومساحة األرض

 ( ريال سعودي882,000لف )أثمانمائة واثنين وثمانون  األرض قيمة أجرة 

 م 2022/ 05/ 01سنوات تبدأ من تاريخ   3 مدة اإليجار 

في  األول الطرف   التزامات

 عقد اإليجار  

 مراعاة أصول السالمة في تشغيل املشروع طول فترة العقد.  •

 واستخدامه في الغرض املخصص له. العناية باملشروع وتوابعه وصيانته الصيانة العتيادية  •

 الوفاء قيمة األجرة في أوقاتها املحددة.  •

 اللتزام في تشغيل املشروع بشروط صحة الزراعية والبيئية والبلدية وإتباع باألنظمة املتبعة.  •

 املصدر: الشركة 
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 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:40) رقم الجدول 

 ( 3) عقد ا جار مزرعة

 أطراف العقد 
 شركة بلدي للدواجن للتجارة  الطرف األول 

  السيد/ سيف بن شايع بن سيف الشهراني الطرف الثاني 

 ايجار مزرعة   موضوع العقد 

 2م 80,000محافظة تثليث  –عسير  موقع ومساحة األرض

 ( ريال سعودي 840,000لف )أثمانمائة واربعون  قيمة أجرة األرض 

 م 2022/ 05/ 01سنوات تبدأ من تاريخ   3 مدة اإليجار 

في  األول الطرف   التزامات

 عقد اإليجار  

 مراعاة أصول السالمة في تشغيل املشروع طول فترة العقد.  •

 املخصص له. العناية باملشروع وتوابعه وصيانته الصيانة العتيادية واستخدامه في الغرض  •

 الوفاء قيمة األجرة في أوقاتها املحددة.  •

 اللتزام في تشغيل املشروع بشروط صحة الزراعية والبيئية والبلدية وإتباع باألنظمة املتبعة.  •

 املصدر: الشركة 

 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:41) رقم الجدول 

 ( 4) عقد ا جار مزرعة

 أطراف العقد 
 شركة بلدي للدواجن للتجارة  الطرف األول 

  السيد/ محمد بن رجاء سعيد الشهراني الطرف الثاني 

 ايجار مزرعة   موضوع العقد 

 2م 48,590محافظة تثليث  –عسير  موقع ومساحة األرض

 ( ريال سعودي1,092,000لف )أمليون واثنان وتسعون  قيمة أجرة األرض 

 م 2022/ 05/ 01سنوات تبدأ من تاريخ   3 اإليجار مدة 

في  األول الطرف   التزامات

 عقد اإليجار  

 مراعاة أصول السالمة في تشغيل املشروع طول فترة العقد.  •

 العناية باملشروع وتوابعه وصيانته الصيانة العتيادية واستخدامه في الغرض املخصص له.  •

 . املحددةقيمة األجرة في أوقاتها الوفاء  •

 باألنظمة املتبعة.  وإتباع ة والبلدية ية والبيئيفي تشغيل املشروع بشروط صحة الزراع اللتزام •

 املصدر: الشركة 

 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:42) رقم الجدول 

 ( 5) عقد ا جار مزرعة

 أطراف العقد 
 للدواجن للتجارة شركة بلدي  الطرف األول 

  السيد/ عبدهللا بن شايع بن سيف الشهراني الطرف الثاني 

 ايجار مزرعة   موضوع العقد 

 2م 75,000محافظة تثليث  –عسير  موقع ومساحة األرض

 ( ريال سعودي735,000لف )أسبعمائة وخمس وثالثون  قيمة أجرة األرض 

 م 2022/ 05/ 01سنوات تبدأ من تاريخ   3 مدة اإليجار 

في  األول الطرف   التزامات

 عقد اإليجار  

 مراعاة أصول السالمة في تشغيل املشروع طول فترة العقد.  •

 العناية باملشروع وتوابعه وصيانته الصيانة العتيادية واستخدامه في الغرض املخصص له.  •

 .الوفاء قيمة األجرة في أوقاتها املحددة •

 بشروط صحة الزراعة والبيئة والبلدية واللتزام باألنظمة املتبعة.النضباط في تشغيل املشروع  •

 املصدر: الشركة 
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 باستئجارها املزارع التي تقوم الشركة  (:43) رقم الجدول 

 ( 6) عقد ا جار مزرعة

 أطراف العقد 
 شركة بلدي للدواجن للتجارة  الطرف األول 

 عبدالرحمن علي آل محي الشهراني  الطرف الثاني 

 ايجار مزرعة   موضوع العقد 

 2م 500,000محافظة خميس مشيط  –عسير  موقع ومساحة األرض

 ( ريال سعودي333,960لف )أسبعمائة وخمس وثالثون  قيمة أجرة األرض 

 م 2022/ 11/ 01سنوات تبدأ من تاريخ   3 مدة اإليجار 

في  األول الطرف   التزامات

 عقد اإليجار  

 مراعاة أصول السالمة في تشغيل املشروع طول فترة العقد.  •

 العناية باملشروع وتوابعه وصيانته الصيانة العتيادية واستخدامه في الغرض املخصص له.  •

 .الوفاء قيمة األجرة في أوقاتها املحددة •

 والبلدية واللتزام باألنظمة املتبعة.النضباط في تشغيل املشروع بشروط صحة الزراعة والبيئة  •

 املصدر: الشركة 

 اتفاقيات البيع التجاري  3.13

عدا موز ع واحد غير مستقل وقد اشتملت ملخص اتفاقيات البيع التجاري  ؛( اتفاقيات بيع تجاري ملنتجات الشركة مع موزعين مستقلين5) خمسةالشركة  لدى

ح الجدول تفاصيل تلك التفاقي صفةعلى: ) ع، آلية التوزيع، تاريخ التعاقد، املستهدف البيعي اليومي، وأهم التزامات البيع التجاري(، ويوض 
 ات: املوز 

 تصنيع األعالف الحيوانيةعقد : (44)الجدول رقم 

 م
 صفة

 املوزع  
 تاريخ التعاقد  آلية التوزيع  

املستهدف البيعي  

 اليومي
 أهم االلتزامات

1   
موزع غير  

 مستقل

شراء منتجات 

الشركة وإعادة 

تسويقها وبيعها تحت  

عالمته التجارية 

لة  املسج 

  

 تاريخ التعاقد

 م 2018/ 18/08

ملدة سنة ميالدية  

للتجديد  واحدة قابلة 

 ملدة مماثلة 

( حبة دجاج 2,500)

 يومًيا

البيعي   • املستهدف  على  بناًء  للموزع  املحددة  الكميات  بتوريد  الشركة  تلتزم 

توفير الكميات املطلوبة من قبل  بوعند الطلب املوزع تقوم الشركة    اليومي

 ( ساعة 48املوزع خالل )

مطابقتها   • وضمان  املنتجات  تجاه  الشركة  القياسية تلتزم  للمواصفات 

 السعودي من حيث الجودة والتعبئة. 

يلتزم املوزع بتوفير األكياس الخاصة به لتعبئة وتغليف املنتجات، والسالل  •

 البالستيكية لتحميل املنتجات.

نقل   • في عملية  الشركة  لدى  املتبعة  ومواصفات  معايير  بإتباع  املوزع  يلتزم 

ا الشركة  املنتجات، وملوظفي  في وحفظ وتوزيع  املتبعة  اآلليات  لتحقق من 

عمليات نفل وحفظ وتوزيع منتجات الشركة لدى املوزع من خالل زيارات  

 تفقدية. 

عند وجود شكوى لدى املوزع تجاه املنتجات املستلمة يتوجب عليه إخطار  •

 ( ساعة.24الشركة خالل )

املستلمة   • املنتجات  لتوزيع  آخر  موزع  مع  بالباطن  التعاقد  للموزع  يجوز  ل 

 ون موافقة الشركة. د

 المتثال بأسعار املنتجات املحددة من قبل الشركة. •

 موزع مستقل  2

 تاريخ التعاقد

 م 2019/ 01/08

ملدة سنة ميالدية  

واحدة قابلة للتجديد  

 ملدة مماثلة 

 غير محدد

 موزع مستقل  3

 تاريخ التعاقد

 م 2016/ 18/08

ملدة سنة ميالدية  

واحدة قابلة للتجديد  

 مماثلة ملدة 

( حبة دجاج 1,000)

 يومًيا

4 

 موزع مستقل 

 

بمنطقة مكة 

 املكرمة 

شراء منتجات 

الشركة وتسويقها 

وبيعها تحت العالمة  

التجارية )بلدي  

 ( للتجارة للدواجن

 تاريخ التعاقد

 م 2016/ 25/01

ملدة سنة ميالدية  

واحدة قابلة للتجديد  

 ملدة مماثلة 

( حبة دجاج 3,000)

 يومًيا

وثالجات  يلتزم   • مبردة  ومركبات  املنتجات  لحفظ  تبريد  غرف  بتوفير  املوزع 

التي   املتاجر  داخل  بلدي(  )دجاج  شعار  تحمل  الشركة  منتجات  عرض 

 يتعامل معها. 

يلتزم املوزع بتوفير األكياس الخاصة به لتعبئة وتغليف املنتجات، والسالل  •

 البالستيكية لتحميل املنتجات.

واصفات املتبعة لدى الشركة في عملية نقل وحفظ  يلتزم املوزع باملعايير وامل •

وتوزيع املنتجات، وملوظفي الشركة التحقق من اآلليات املتبعة في عمليات 

 نفل وحفظ وتوزيع منتجات الشركة لدى املوزع من خالل زيارات تفقدية. 

يلتزم املوزع بشكل حصري تسويق وبيع منتجات الشركة، وفي حال رغبته   •

ا. توريد منتجات منا  فسة يتوجب إخطار إدارة الشركة خطي 

5 

 مستقل   موزع 

 

بمدينة مكة 

املكرمة 

ومحافظة 

 جدة والليث

شراء منتجات 

الشركة وتسويقها 

وبيعها تحت العالمة  

التجارية )بلدي  

 ( للتجارة للدواجن

 تاريخ التعاقد

 م 2021/ 01/11

ملدة سنة ميالدية  

واحدة قابلة للتجديد  

 ملدة مماثلة 

( حبة دجاج 2,500)

يومًيا لكل مدينة  

 ومحافظة 
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املنتجات  • وأسعار  التفاقية،  في  واملحددة  املكاني  بالنطاق  املوزع  يلتزم 

 املحددة من الشركة.

املستلمة • املنتجات  لتوزيع  آخر  موزع  مع  بالباطن  التعاقد  للموزع  يجوز    ل 

 دون موافقة الشركة. 

 املصدر: الشركة 

  مال رأس في( 0.30%) نسبته  ما( 20,000) عدد  يملك مساهم  هو  املكرمي،  يىحي عبدهللا  /للسيد  واململوكة( مستقل غير  موزع) الطازجة الوطن دواجن ومؤسسة  الشركة بين  مبرم  تجاري  بيع  عقد * 

صدر
ُ
 (. م2022/03/19 املوافق)  ه1443/08/26 امللكية انتقال وتاريخ امل

 

 األداء الرئيسية مؤشراتتحليل املعلومات املالية و  3.14

م  2021يونيو    30وكما في    م2021ديسمبر    31كما في  و   م2020ديسمبر    31في    ذات الصلة كما  تحليل املعلومات املالية ومؤشرات األداء   ةول التاليايوَضح الجد

 : م2022يونيو  30و
 الربحية ومعدلت النموتفاصيل مبيعات الشركة وصافي :  (45)الجدول رقم 

أشهر  الستةفترة 

  ونيو  30املنتهية في 

 م 2022

أشهر  الستةفترة 

  ونيو  30املنتهية في 

 م 2021

السنة املالية املنتهية في  

 م 2021ديسمبر  31

  31السنة املالية املنتهية في 

 املعاد إصدارها م2020ديسمبر 
وحدة 

 القياس
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 )مراجعة( )مراجعة( )مفحوصة( )مفحوصة(

 املبيعات بالصافي  ريال سعودي 244,352,546 357,497,208 162,831,554 278,607,216

% 29.08 % 46.30 ل ينطبق % 71.10  معدل النمو في املبيعات* % 

 صافي الربح  ريال سعودي 28,231,690 20,541,130 9,225,313 36,252,991

% 85.61 %(  27.24) ينطبقل  % 292.97  معدل النمو في صافي الربح*  % 

 ةاملصدر: الشرك

 

( 189.3حوالي )  م والبالغة2019%( عن املبيعات بالصافي للعام  29.08( مليون ريال سعودي بنمو قدره )244.3م بلغت مبيعات الشركة حوالي )2020في العام  

 %( عن املبيعات بالصافي للسنة املقارنة.  46.3( مليون ريال سعودي بنمو قدره )357.5م بلغت مبيعات الشركة حوالي )2021مليون ريال سعودي، وفي العام 

الستة أشهر    بالصافي لفترة ن املبيعات  %( ع 71.10( مليون ريال سعودي بنمو قدره )278.6م بلغت مبيعات الشركة حوالي )2022وفي فترة الستة أشهر األولى  

 ( مليون ريال سعودي.  162.8م والبالغة حوالي )2021األولى للعام 
 مجمل الربح والربح من العمليات الرئيسية وهامش الربح وهامش الربح من العمليات الرئيسية: (46الجدول رقم )

فترة الستة أشهر 

 ونيو  30املنتهية في 

 م 2022

فترة الستة أشهر 

 ونيو  30املنتهية في 

 م 2021

السنة املالية املنتهية في  

 م 2021ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في  

م  2020ديسمبر  31

 املعاد إصدارها 

وحدة 

 القياس
 البند 

 )مراجعة( )مراجعة( )مفحوصة( )مفحوصة(

 مجمل الربح ريال سعودي 34,415,054 27,936,886 12,654,394 43,734,260

 هامش مجمل الربح  % 14.08% % 7.81 % 7.77 % 15.70

   التشغيليةالربح من العمليات  ريال سعودي 23,293,403 15,961,697 5,928,494 34,023,875

التشغيلية هامش الربح من العمليات  % 9.53% % 4.46 % 3.64 % 12.21  

 املصدر: الشركة

م، وعزت إدارة  2021يونيو  30شهر املنتهية في أم وفترة الستة 2022يونيو  30وبحسب مناقشة إدارة الشركة لنتائج أعمال الشركة لفترة الستة أشهر املنتهية في   

 :جاءت على النحو التالي العوامل التي ساهمت في تحقيق الشركة ارتفاًعا في املبيعات وتحسن هوامش الربحية أن الشركة إلى

م، حيث  2022يونيو    30( مزارع حتى  5( مزرعة إلى )0تشغيلها بشكل مباشر، من عدد )إدارتها و ارتفعت عدد املزارع املستأجرة والتي تقوم الشركة ب (1

باإلضافة    ؛م لتربية الدواجن2022( ألف متر مربع، والتي بدأت انتاجيتها في شهر مايو  421.1رع الدواجن املستأجرة حوالي )بلغت املساحة الكلية ملزا

 الطلب على منتجات الشركة. علرتفاملزارع اململوكة للشركة أو املزارع التي يتم تشغليها، نظًرا في ا ارتفاع حجم النتاج للدواجنإلى 
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سجلةارتفعت في  (2
ُ
 ملصنع بلدي للدواجن وفًقا ملا يلي:  والطاقة الفعلية القدرة النتاجية امل

الطاقة النتاجية   • سجلةبلغت 
ُ
)  امل في  100من  يومًيا كما  للعام  2021يونيو    30( ألف طير  في فترة الستة أشهر األولى  م  2022م، وكما 

سجلةارتفعت الطاقة النتاجية  
ُ
%( مقارنة بالفترة السابقة، ويعود ذلك إلى الخطوط  70.0وذلك بزيادة )  ،( ألف طير يومًيا170إلى )  امل

 الضافية للمصنع.  

( 14.0( ألف طير يومًيا )أي  بمعدل )45م حوالي )2021العام    بلغ حجم انتاج الدواجن الفعلي للمصنع في فترة الستة أشهر األولى من •

( ألف طير يومًيا )أي  بمعدل  62.50م حوالي )2022مليون طير للفترة(، فيما بلغ حجم انتاج الدواجن في فترة الستة أشهر األولى من العام  

 السابقة، نظًرا لرتفاع الطلب على منتجات الشركة. %( مقارنة بالفترة 38.89( مليون للفترة(، وذلك بزيادة في معدل النمو )19.50)

م عدد من اإلجراءات والتحسينات على كامل مراحل تربية وانتاج الدواجن في املزارع ومصنع بلدي للدواجن، والتي  2021أجرت الشركة في العام  (3

 : تضمنت ما يلي 

م قامت الشركة بإلغاء شراء املنتجات العلفية املصنعة الجاهزة بشكل كامل، واستبدالها بتحضير املنتجات العلفية من  2020في العام   •

خاللها مباشرة عن طريق شراء مواد أولية أساسية مدخلة في انتاج العالف الحيوانية من موردين محليين والذين يقومون باستيراد ونقل  

ية كفول الصويا والذرة من دول املنشأ لصالح الشركة، ويتم تسليم املواد الولية إلى مصنع متخصص في تصنيع املنتجات  املواد األول

 إلنتاج العلفية ليقوم املصنع بتصنيع األعالف الحيوانية وفق معايير محددة من قبل الشركة املبني على أبحاث ودراسة علمية متخصصة  

الشركة، كما التزمت الشركة من خالل مزارعها اململوكة   ملزارعمن أي مركبات أو مواد حفظ خاص    علف حيواني عضوي طبيعي خالي

لها أو املستأجرة أو تلك التي يتم تشغيلها بتغذية الدواجن أثناء مرحلة تربية الدواجن من األعالف املصنعة خصيًصا لها مما أسهم في  

 جابي على مستوى الطلب على منتجات الشركة.رفع درجة جودة املنتجات، وبالتالي أثر بشكل إي

تخثر الدم في الدواجن بعد  درجة  تطوير وتحسين كامل مراحل النتاج في مصنع بلدي للدواجن وإضافات تقنيات تساعد على تقليل   •

تحقيق مستوى  ى  علالذبح ونشوء البكتيريا والتي تؤثر بشكل أساس ي على جودة املنتجات، وذلك من خالل أنظمة تبريد دقيقة ساعدت  

 منتجات الدواجن، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على مستوى الطلب على منتجات الشركة.نوعية عالي في 

( مليون ريال سعودي  5.44حوالي )  بيعيهو   م بلغت مصاريف تسويقية2020، في العام  والبيع استمرت الشركة في ضبط مستوى املصاريف التسويق (4

( مليون ريال سعودي والتي شكلت  6.60حوالي )وبيعيه  م بلغت مصاريف تسويقية  2021بيعات الشركة، وفي العام  %( من م2.23والتي شكلت نسبة )

 %( من مبيعات الشركة. 1.85نسبة )

%( من مبيعات 2.18( مليون ريال سعودي والتي شكلت نسبة )3.56حوالي )  وبيعيه  م بلغت مصاريف تسويقية2021وفي فترة الستة أشهر األولى للعام  

%(  1.86( مليون ريال سعودي والتي شكلت نسبة )5.17حوالي )  وبيعيه  م بلغت مصاريف تسويقية2022الشركة، وفي فترة الستة أشهر األولى للعام  

 من مبيعات الشركة.

( مليون ريال سعودي  5.68م بلغت مصاريف عمومية وإدارية حوالي )2020واإلدارية، في العام  استمرت الشركة في ضبط مستوى املصاريف العمومية   (5

( مليون ريال سعودي والتي شكلت  5.37م بلغت مصاريف عمومية وإدارية حوالي )2021%( من مبيعات الشركة، وفي العام 2.32والتي شكلت نسبة )

 %( من مبيعات الشركة. 1.50نسبة )

%( من مبيعات 1.95( مليون ريال سعودي والتي شكلت نسبة )3.17م بلغت مصاريف عمومية وإدارية حوالي )2021أشهر األولى للعام  وفي فترة الستة  

%( 1.63( مليون ريال سعودي والتي شكلت نسبة )4.54م بلغت مصاريف عمومية وإدارية حوالي )2022الشركة، وفي فترة الستة أشهر األولى للعام  

 ركة.من مبيعات الش
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 ومؤشرات ذات الصلةومصاريف عمومية وإدارية  هتفاصيل مصاريف تسويقية وبيعي:  (47الجدول رقم )

فترة الستة أشهر 

  30املنتهية في 

 م 2022 ونيو 

فترة الستة أشهر 

  30املنتهية في 

 م 2021 ونيو 

السنة املالية  

  31املنتهية في 

 م 2021ديسمبر 

السنة املالية املنتهية في  

 م 2020ديسمبر  31

 املعاد إصدارها 

 وحدة 

 القياس
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 )مراجعة( )مراجعة( )مفحوصة( )مفحوصة(

 وبيعيهمصاريف تسويقية  ريال سعودي 5,443,364 6,600,364 3,555,083 5,174,647

وتسويقية إلى املبيعات بالصافي نسبة مصاريف بيعيه  % 2.23% % 1.85 % 2.18 % 1.86  

 مصاريف عمومية وإدارية ريال سعودي 5,678,287 5,374,825 3,170,817 4,535,738

 نسبة مصاريف إدارية وعمومية إلى املبيعات بالصافي  % 2.32% % 1.50 % 1.95 % 1.63

 املصدر: الشركة

 املبيعات  تفاصيل  3.15

 30وكما في  م  2021يونيو    30وكما في    م2021ديسمبر    31كما في  م و 2020ديسمبر    31في    كماللشركة    الرئيسية  بالصافي  ح الجدول التالي تفاصيل املبيعاتيوض  

 م:2022 يونيو
 لشركة صافي املبيعات الرئيسية لتفاصيل :  (48)الجدول رقم 

 املنتج

 م2022  ونيو  30 م2021 ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

  نتاجمبيعات اإل  

 التام
169,434,880  * 69.34  %  245,071,000  **  68.55 % 112,422,757*** 69.04% 199,932,695** ** 71.76% 

 %16.76 46,689,455 %18.25 29,722,688 %  18.42   65,848,149 % 17.39    42,486,671 مبيعات العلف 

 %11.48 31,985,066 %12.70 20,686,109 %  13.03   46,578,059 %  13.27   32,430,995 مبيعات الصوص  

 % 100.00   278,607,216 % 100.00 162,831,554 % 100.00 357,497,208 % 100.00 244,352,546 املبيعات بالصافي

 ةاملصدر: الشرك

 ( ريال سعودي.1,407,037مبلغ ) السماد( ريال سعودي، ومبيعات 168,027,842م قد تضمن بند اإلنتاج التام مبيعات الدواجن والبالغة )2020ديسمبر  31* كما في 

( ريال سعودي، ومبيعات السماد 3,475,292يعات األدوية مبلغ )( ريال سعودي، ومب237,042,175مبيعات الدواجن والبالغة )م قد تضمن بند اإلنتاج التام للشركة  2021  ديسمبر  31**كما في  

 ( ريال سعودي. 4,553,533مبلغ )

السماد ( ريال سعودي، ومبيعات  1,451,676( ريال سعودي، ومبيعات األدوية مبلغ ) 109,000,268م قد تضمن بند اإلنتاج التام للشركة مبيعات الدواجن والبالغة )2021يونيو    30كما في    ***

 ( ريال سعودي. 1,970,813مبلغ )

( ريال سعودي، ومبيعات السماد  2,360,708( ريال سعودي، ومبيعات األدوية مبلغ ) 194,010,391م قد تضمن بند اإلنتاج التام للشركة مبيعات الدواجن والبالغة )2022يونيو    30* كما في  ***

 ( ريال سعودي. 3,561,596مبلغ )
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 بحسب املنتجات  الشركةمبيعات صافي  3.15.1

وكما في  م 2021يونيو  30وكما في  م2021ديسمبر  31كما في و  م2020ديسمبر  31في  املنتجات كما بحسبللشركة  املبيعات صافي ح الجدول التالي تفاصيليوض  

 م:2022يونيو  30
 املنتجات الشركة حسب صافي مبيعات تفاصيل :  (49)الجدول رقم 

 املنتج

 م2022  ونيو  30 م2021 ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة 

)%( 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

 %50.60 140,986,948 %45.17 73,545,235 % 45.38   162,248,835 % 45.77 111,845,200 املبرد  الدجاج مبيعات

 %0.64 1,773,263 %0.45 735,631 % 0.55   1,960,968 .% 0.21 503,592 مبيعات الدجاج املجمد 

 %7.26 20,222,261 %10.52 17,136,923 % 10.28   36,744,608 % 9.58 23,417,232 الدجاج   مصنعات مبيعات

 مبرد دجاج مبيعات

 )فاخر( 
28,130,708 11.51 % 29,295,936   8.19 % 14,280,999 8.77% 26,127,555 9.38% 

 دجاج مصنعات مبيعات

 )فاخر( 
4,131,110 1.69 % 6,791,828   1.90 % 3,301,480 2.03% 4,900,364 1.76% 

 %11.48 31,985,066 %12.70 20,686,109 % 13.03   46,578,059 % 13.27 32,430,995 الصوص مبيعات

 %16.76 46,689,455 %18.25 29,722,688 % 18.42   65,848,149 % 17.39 42,486,671 العلف مبيعات

 %0.85 2,360,708 %0.89 1,451,676 % 0.97   3,475,292 - - األدوية  مبيعات

 %1.28 3,561,596 %1.21 1,970,813 % 1.27   4,553,533 % 0.58 1,407,038 سماد  مبيعات

 % 100.00   278,607,216 %100.00 162,831,554 % 100.00   357,497,208 % 100.00 244,352,546 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 النطاق الجغرافيالشركة بحسب  مبيعات 3.15.2

  30وكما في  م  2021ديسمبر    31وكما في    م2021ديسمبر    31كما في  و م  2020ديسمبر    31في    كما  املناطق بحسب  للشركة    املبيعاتح الجدول التالي تفاصيل  يوض  

 : م2022يونيو 
 بحسب النطاق الجغرافي  بالصافي الشركة  مبيعاتتفاصيل :  (50)الجدول رقم 

 املنطقة

 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31
 م2021 ونيو  30

 م2022  ونيو  30

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

 القيمة 

 )ريال سعودي( 
 النسبة )%(

 %75.67 210,828,250 %79.95 130,188,356 % 76.05   271,884,151 % 76.00 185,707,935 الجنوبية  املنطقة

 %9.95 27,715,022 %12.91 21,024,592 % 15.97   57,075,371 % 16.00 39,096,407 الغربية املنطقة

 %9.32 25,978,217 %4.18 6,798,792 % 4.39   15,695,727 % 4.00 10,751,512 الشرقية  املنطقة

 %5.06 14,085,727 %2.96 4,819,814 % 3.59   12,841,959 % 3.60 8,796,692 الوسطى املنطقة

 % 100.00   278,607,216 %100.00 162,831,554 % 100.00   357,497,208 % 100.00 244,352,546 املجموع 

 املصدر: الشركة
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 مبيعات الشركة من فروعها املباشرة 3.15.3

وكما في  م  2021ديسمبر    31وكما في    م2021ديسمبر    31كما في  و م  2020ديسمبر    31في    من فروعها املباشرة كماللشركة    املبيعاتح الجدول التالي تفاصيل  يوض  

 : م2022يونيو  30
 تفاصيل مبيعات الشركة من فروعها املباشرة:  (51)الجدول رقم 

 الفرع 

 م 2022 ونيو  30  م2021 ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 القيمة 

)ريال 

 سعودي( 

النسبة من  

اجمالي  

 املبيعات

)%( 

 القيمة 

)ريال 

 سعودي( 

النسبة من  

اجمالي  

 املبيعات

)%( 

 القيمة 

)ريال 

 سعودي( 

 القيمة 

)ريال 

 سعودي( 

 القيمة 

)ريال 

 سعودي( 

النسبة من  

اجمالي  

 املبيعات

)%( 

 % 0.24 666,288 %0.17 275,715 % 0.16 583,608 % 0.15 375,835 جيزان -محل ضمد

 - - %0.10 158,721 % 0.04 141,429 % 0.08 206,591 * محل الظبيه

 % 0.11 308,519 %0.09 139,612 % 0.12 426,792 % 0.15 357,278 جيزان -77محل أبو عريش 

 % 0.13 359,065 %0.14 236,088 % 0.15 526,737 % 0.15 358,920 جيزان -34محل أبو عريش 

 % 0.15 410,095 %0.04 65,473 % 0.08 303,014 % 0.02 59,059 جيزان -محل بيش 

 % 0.63   1,743,967 %0.54 875,609 % 0.55   1,981,580 % 0.56   1,357,683 املجموع 

 املصدر: الشركة

 * قامت الشركة بإغالق الفرع بشكل نهائي.

 

   الشركةكبار عمالء   3.16

وللفترة املنتهية   م2021م و2020إجمالي مبيعات الشركة خالل األعوام  من( 14.80%)و ( %22.43%( و )16.89للشركة نسبة ) تمثل مبيعات أكبر خمسة عمالء

 :م2022  يونيو  30وللفترة املنتهية في    م2021م و2020العامين  ، وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات الشركة حسب العميل خالل  م2022  يونيو  30في  

 م 2020ديسمبر  31كما في  كبار عمالء الشركة: (52)الجدول رقم 

 اسم العميل 

 م 2020ديسمبر  31 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 املبيعاتالنسبة من إجمالي  )ريال سعودي(  بيعاتامل تعاقد ة / غير تعاقد ة

 % 6.41 15,660,215 تعاقدية مستقل غير  * الطازجة دواجن الوطنمؤسسة 

 % 3.89 9,502,683 تعاقدية مستقل (1) الشركاتعميل من فئة 

 % 3.33 8,130,567 تعاقدية مستقل (2) عميل من فئة الشركات

 (3) عميل من فئة الشركات
 % 1.91 4,663,894 تعاقدية مستقل

 (4) عميل من فئة الشركات
 % 1.36 3,318,899 تعاقدية مستقل

 % 16.89 41,276,258 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

صدر  0.30%ما نسبته )  تمثل  والتي  سهم(  20,000هو مساهم يملك عدد )يى املكرمي  حلوكة للسيد/ عبدهللا يمغير مستقل( كونها مؤسسة م  عميلمؤسسة دواجن الوطن الطازجة )*  
ُ
( في رأس مال امل

 (. م2022/03/19 )املوافق هـ1443/08/26وتاريخ انتقال امللكية 

 



 

56 

 

 م 2021ديسمبر  31الشركة كما في  عمالء كبار (: 53)الجدول رقم 

 اسم العميل 

 م 2021ديسمبر  31 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 النسبة من إجمالي املبيعات )ريال سعودي(  بيعاتامل تعاقد ة / غير تعاقد ة

 % 8.94 31,969,024 تعاقدية غير مستقل  الطازجة*مؤسسة دواجن الوطن 

 (1) عميل من فئة الشركات
 % 2.41   8,602,882 تعاقدية مستقل

 (2) عميل من فئة الشركات
 % 2.97   10,633,022 تعاقدية مستقل

 (3) عميل من فئة الشركات
 % 6.41   22,911,569 تعاقدية مستقل

 % 1.69   6,059,342 تعاقدية مستقل (4) عميل من فئة الشركات

 % 22.43 80,175,839 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

صدر   مال  رأس  في(  0.30%)  نسبته  ما  تمثل  والتي  سهم(  20,000)  عدد  يملك  مساهم  يى املكرمي هو حلوكة للسيد/ عبدهللا يمغير مستقل( كونها مؤسسة م  عميل* مؤسسة دواجن الوطن الطازجة )
ُ
  امل

 (. م2022/03/19 املوافق) هـ1443/08/26 امللكية انتقال وتاريخ

 م 2022  يونيو  30كبار عمالء الشركة كما في : (54)الجدول رقم 

 اسم العميل 

 م2022  ونيو  30 طبيعة العالقة

طرف مستقل / غير  

 مستقل
 النسبة من إجمالي املبيعات )ريال سعودي(  بيعاتامل تعاقد ة / غير تعاقد ة

 %1.51 4,208,605 تعاقدية غير مستقل  دواجن الوطن الطازجة*مؤسسة 

 (1) عميل من فئة الشركات
 %4.50 12,540,822.00 تعاقدية مستقل

 %4.82 13,437,394 تعاقدية مستقل (2) عميل من فئة الشركات

 (3) عميل من فئة الشركات
 %2.57 7,164,529 تعاقدية مستقل

 (4) عميل من فئة الشركات
 %1.40 3,893,434 تعاقدية مستقل

 % 14.80 41,244,784 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

صدر   مال  رأس  في(  0.30%)  نسبته  ما  تمثل  والتي  سهم(  20,000)  عدد  يملك  مساهم  يى املكرمي هو حلوكة للسيد/ عبدهللا يمغير مستقل( كونها مؤسسة م  عميل* مؤسسة دواجن الوطن الطازجة )
ُ
  امل

 (. م2022/03/19 املوافق) هـ1443/08/26 امللكية انتقال وتاريخ
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 ورد ن  ملا كبار  3.17

  والفترةم  2021م و2020  من إجمالي تكلفة مبيعات الشركة خالل األعوام(  %37.02و )  %( 39.94%( و )37.71للشركة نسبة )مستلقين  يمثل أكبر خمسة موردين   

  31م و 2020ديسمبر  31في كما ، وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل مشتريات الشركة حسب املورد للسنة املنتهية م2022 يونيو 30املنتهية في  أشهر الستة

 :م2022 يونيو 30و  م2021ديسمبر 

 م 2020ديسمبر  31كما في  كبار املوردين للشركة: (55الجدول رقم )

 طبيعة العالقة االستقاللية  الدولة مورد ن قائمة أكبر خمسة 
املنتجات  

 املستوردة 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

تكلفة املبيعات 

)%( 

 % 22.03 46,239,550 صويا  كسب -ذرة تعاقدي   مستقل السعودية ( 1)مورد 

 % 5.49 11,524,374 بيض تعاقدي غير   مستقل السعودية ( 2)مورد 

 % 5.07 10,644,658 بيض تعاقدي غير   مستقل بلجيكا ( 3)مورد 

 % 2.72 5,713,530 علف  إنتاج مركزات غير تعاقدي مستقل   السعودية ( 4)مورد 

 % 2.40 5,038,846 بيض غير تعاقدي مستقل   باكستان  ( 5)مورد 

 % 37.71 79,160,958 اإلجمالي

 املصدر: الشركة 

 

 م 2021ديسمبر  31كما في  كبار املوردين للشركة: (56)الجدول رقم 

 العالقة طبيعة االستقاللية  الدولة قائمة أكبر خمسة مورد ن 
املنتجات  

 املستوردة 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 تكلفة املبيعات )%(

 % 20.80 68,549,083 ذرة، كسب صويا تعاقدي مستقل   السعودية ( 1مورد )

 % 6.66 21,933,089 ذرة، كسب صويا تعاقدي مستقل   المارات  ( 2مورد)

 % 4.49 14,803,184 بيض غير تعاقدي مستقل   السعودية ( 3مورد)

 % 4.23 13,950,767 بيض غير تعاقدي مستقل   بلجيكا ( 4مورد)

 % 3.76 12,390,292 بيض غير تعاقدي مستقل   هولندا  ( 5مورد)

 % 39.94 131,626,415 اإلجمالي

 املصدر: الشركة 

 

 م 2022 يونيو  30كما في  كبار املوردين للشركة: (57)الجدول رقم 

 العالقة طبيعة االستقاللية  الدولة   قائمة أكبر خمسة مورد ن
املنتجات  

 املستوردة 

 القيمة 

 )ريال سعودي( 

النسبة من إجمالي 

 تكلفة املبيعات )%(

 %22.59 53,062,911 مواد اعالف تعاقدي مستقل   السعودية ( 1مورد )

 %5.22 12,257,781 بيض غير تعاقدي مستقل   هولندا  ( 2مورد)

 %3.47 8,155,999 بيض غير تعاقدي مستقل   بلجيكا ( 3مورد)

 %2.95 6,938,885 مواد اعالف تعاقدي مستقل   السعودية ( 4مورد)

 %2.78 6,533,977 صوص غير تعاقدي مستقل   السعودية ( 5مورد)

 %37.02 86,949,553 اإلجمالي

 املصدر: الشركة 
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  العالقة اتالتعامالت مع األطراف ذ 3.18

م والعام املالي 2020خالل العام املالي    )مزرعة جربوع الشهراني(   العالقة  و التعامالت التي تمت مع الطرف ذفيما يلي تفاصيل موافقة الجمعية العامة العادية على  

 :، وجاءت النحو التاليم2022يونيو  30، وفترة الربع الثاني املنتهي في م2022مارس  31في  الربع األول املنتهيوفترة  م2021
 املعامالت مع الطرف ذو العالقة مزرعة جربوع الشهراني موافقة الجمعية العامة على (: 58الجدول رقم )

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  بلدي للدواجن للتجارة بصفتها البائع على مزرعة جربوع الشهراني  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل العالقة طبيعة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1443/11/05

 م(  2022/06/04)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2020خالل العام 

للمساهم/حصة 

الشهراني   سيف  سعد 

كونها   فيها  مصلحة 

املالكين أحد   الورثة 

جربوع   ملزرعة

 الشهراني. 

 

مبيعات 

صوص 

وعلف وأدوية  

 وديزل ونشارة

 

(  6,236,826مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2021خالل العام 

(  6,969,919مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

الثالثة  فترة  خالل 

األولى   )الربع أشهر 

 م 2022للعام األول( 

(  1,840,582مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

فترة   الثالثة خالل 

)الربع  الثانية  أشهر 

 م 2022للعام  الثاني(

(  2,027,425)مبلغ 

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.08

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  جربوع الشهرانيبلدي للدواجن للتجارة بصفتها املشتري من مزرعة  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1443/11/05

 م(  2022/06/04)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2020خالل العام 

حصة  للمساهم/ 

الشهراني   سيف  سعد 

كونه فيها    امصلحة 

املالكين  الورثة  أحد 

جربوع   ملزرعة 

 الشهراني. 

 

مشتريات 

   دجاج حي  

(  6,309,597مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2021خالل العام 

(  7,779,586مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

الثالثة  فترة  خالل 

األولى   )الربع أشهر 

 م 2022للعام األول( 

(  2,337,105مبلغ )

 ريال سعودي
 يوجدل  ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

فترة   الثالثة خالل 

)الربع  الثانية  أشهر 

 م 2022للعام  الثاني(

(  2,276,340مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.08

هـ  14/03/1444م(، ومحضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ    04/06/2022هـ )املوافق1443/ 11/ 05املصدر: محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  

 راجع  م(.10/10/2022)املوافق
ً

صدر املتعلقة املخاطر( "2.1القسم الفرعي ) من" العالقة ذات الطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر( "2.1.25) الفرعية الفقرةوملزيد من املعلومات، فضال
ُ
  أو  بامل

 ." في هذا املستنداملخاطرة عوامل( "2" من القسم )وعملياتها الشركة نشاط
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خالل العام املالي    )مؤسسة تركي عبدهللا الشهراني للمقاولت(  العالقة  و ذ  الطرف التعامالت التي تمت مع  فيما يلي تفاصيل موافقة الجمعية العامة العادية على  

 :، وجاءت النحو التاليم2022يونيو  30، وفترة الربع الثاني املنتهي في م2022مارس  31في  الربع األول املنتهيوفترة  م2021م والعام املالي 2020
 املعامالت مع الطرف ذو العالقة مؤسسة تركي عبدهللا الشهراني للمقاولت  موافقة الجمعية العامة على (: 59الجدول رقم )

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  للتجارة بصفتها البائع على مؤسسة تركي عبدهللا الشهراني للمقاوالتبلدي للدواجن  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1443/11/05

  م( 2022/06/04)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2020خالل العام 

لعضو مجلس اإلدارة 

املنتدب السيد/ تركي  

هشبل   عبدهللا 

مصلحة  الشهراني 

ا ل
ً
رأس فيها كونه مالك

 ها.مال

مبيعات 

صوص 

وعلف وأدوية  

 وديزل ونشارة

 

(  12,003,533مبلغ )

 ريال سعودي
 يوجدل  ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2021خالل العام 

(  15,837,910مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

الثالثة  فترة  خالل 

األولى   )الربع  أشهر 

 م 2022للعام األول( 

( ريال  4,040,176مبلغ )

 سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

فترة   الثالثة خالل 

)الربع  الثانية  أشهر 

 م 2022للعام  الثاني(

(  10,070,013مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 81.59

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  مؤسسة تركي عبدهللا الشهراني للمقاوالتبلدي للدواجن للتجارة بصفتها املشتري من  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1443/11/05

 م(  2022/06/04)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2020خالل العام 

لعضو مجلس اإلدارة 

املنتدب السيد/ تركي  

هشبل   عبدهللا 

مصلحة  الشهراني 

ا ل
ً
رأس فيها كونه مالك

 ها.مال

 

مشتريات 

   دجاج حي  

(  15,834,420مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2021خالل العام 

(  17,137,082مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

الثالثة  فترة  خالل 

األولى   )الربع  أشهر 

 م 2022للعام األول( 

( ريال  4,159,229مبلغ )

 سعودي
 يوجدل  ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

الطرف  مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

فترة   الثالثة خالل 

)الربع  الثانية  أشهر 

 م 2022للعام  الثاني(

( ريال  8,326,043مبلغ )

 سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 81.59

هـ  1444/03/14محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  ، و م( 2022/06/04هـ )املوافق1443/11/05املصدر: محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  

  املعلومات،  من وملزيد م(10/10/2022املوافق )
ً

صدر املتعلقة املخاطر( "2.1) الفرعي القسم من" العالقة ذات الطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر( "2.1.25) الفرعية الفقرة راجع فضال
ُ
  أو  بامل

 .املستند هذا في" املخاطرة عوامل( "2) القسم من" وعملياتها الشركة نشاط
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خالل العام املالي   (محمد عبدهللا بثيع العواشز)مؤسسة  العالقة وذ الطرفالتعامالت التي تمت مع فيما يلي تفاصيل موافقة الجمعية العامة العادية على 

 :وجاءت النحو التالي ،م2022يونيو  30، وفترة الربع الثاني املنتهي في م2022مارس  31في  الربع األول املنتهيوفترة  م2021م والعام املالي 2020
 املعامالت مع الطرف ذو العالقة مؤسسة محمد عبدهللا بثيع العواشزموافقة الجمعية العامة على (: 60الجدول رقم )

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  مؤسسة محمد عبدهللا بثيع العواشز بلدي للدواجن للتجارة بصفتها البائع على  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1444/03/14

  م( 2022/10/10)املوافق

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

 م 2020العام 

مجلس   لعضو 

السيد/   اإلدارة 

عبدهللا  محمد 

العواشز  بثيع 

مصلحة فيها كونه 

ا ل
ً
 ها.رأس مالمالك

مبيعات صوص  

وعلف وأدوية  

 وديزل ونشارة

 

(  25,762,298مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

 م 2021العام 

(  33,615,033مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

األولى   أشهر  الثالثة  فترة 

 م 2022للعام  )الربع األول( 

(  7,410,355مبلغ )

 ريال سعودي
 يوجدل  ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

 

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

الثانية  فترة   أشهر  الثالثة 

 م 2022للعام   )الربع الثاني(

(  11,848,490مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.08

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  بلدي للدواجن للتجارة بصفتها املشتري من مؤسسة محمد عبدهللا  ثيع العواشز مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

 م 2020العام 

لعضو مجلس  

اإلدارة السيد/  

محمد عبدهللا  

بثيع العواشز  

مصلحة فيها كونه  

ا ل
ً
 ها.رأس مالمالك

مشتريات دجاج  

   حي  

(  26,925,206مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

 م 2021العام 

(  35,113,506مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

األولى   أشهر  الثالثة  فترة 

 م 2022للعام  )الربع األول( 

(  10,938,641مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

خالل   تمت  التي  العالقة 

الثانية  فترة   أشهر  الثالثة 

 م 2022للعام   )الربع الثاني(

(  10,765,183مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.08

هـ  1444/03/14محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  ، و م( 2022/06/04هـ )املوافق1443/11/05املصدر: محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  

  املعلومات، من وملزيد .م(10/10/2022)املوافق
ً

صدر املتعلقة املخاطر( "2.1) الفرعي القسم من" العالقة ذات الطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر( "2.1.25) الفرعية الفقرة راجع فضال
ُ
  أو  بامل

 .املستند هذا في" املخاطرة عوامل( "2) القسم من" وعملياتها الشركة نشاط
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م والعام  2020خالل العام املالي    (هشبل تركي عبدهللا)مؤسسة    العالقة  وذ  الطرفالتعامالت التي تمت مع  فيما يلي تفاصيل موافقة الجمعية العامة العادية على  

 :لنحو التالي، وجاءت ام2022يونيو  30، وفترة الربع الثاني املنتهي في م2022مارس  31في  الربع األول املنتهيوفترة  م2021املالي 
 املعامالت مع الطرف ذو العالقة مؤسسة هشبل تركي عبدهللا  موافقة الجمعية العامة على (: 61الجدول رقم )

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  عبدهللابلدي للدواجن للتجارة بصفتها البائع على مؤسسة هشبل تركي  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1443/11/05

 م(  2022/06/04)املوافق

  

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2020خالل العام 

تركي   هشبل  مؤسسة  إن 

مملوكة للسيد/    عبدهللا 

عبدهللا  تركي  هشبل 

أنه  حيث  الشهراني 

وابن  الشركة،  في  مساهم 

اإلدارة  مجلس  لعضو 

تركي  السيد/  املنتدب 

 عبدهللا هشبل الشهراني.

مبيعات 

صوص 

وعلف وأدوية  

 وديزل ونشارة

 

(  1,251,814) مبلغ

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2021خالل العام 

مبلغ  

(12,620,507  )

 ريال سعودي

 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

الثالثة   فترة  خالل 

األولى   )الربع  أشهر 

 م 2022للعام األول( 

(  3,750,206مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

فترة   الثالثة  خالل 

)الربع   الثانية  أشهر 

 م 2022للعام  الثاني(

(  2,514,180مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 81.59

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  هشبل تركي عبدهللابلدي للدواجن للتجارة بصفتها املشتري من مؤسسة  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  )%(  املو

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1443/11/05

 م(  2022/06/04)املوافق

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2020خالل العام 

تركي   هشبل  مؤسسة  إن 

مملوكة للسيد/    عبدهللا 

عبدهللا  تركي  هشبل 

حيث    إنهالشهراني 

وابن  الشركة،  في  مساهم 

اإلدارة  مجلس  لعضو 

تركي  السيد/  املنتدب 

 عبدهللا هشبل الشهراني.

مشتريات 

   دجاج حي  

(  1,196,951مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

 م 2021خالل العام 

مبلغ  

(14,903,252  )

 ريال سعودي

 ل يوجد يوجدل  % 80.23

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

الثالثة   فترة  خالل 

األولى   )الربع  أشهر 

 م 2022للعام األول( 

(  4,301,159مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 80.23

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

الطرف   مع  التعامالت 

تمت   التي  العالقة  ذو 

فترة   الثالثة  خالل 

)الربع   الثانية  أشهر 

 م 2022للعام  الثاني(

(  1,496,835مبلغ )

 ريال سعودي
 ل يوجد ل يوجد % 81.59

هـ  1444/03/14محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  ، و م( 2022/06/04هـ )املوافق1443/11/05املصدر: محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  

   املعلومات،  من   وملزيد   . م(2022/ 10/10املوافق  )
ً

صدر املتعلقة  املخاطر( "2.1)  الفرعي  القسم  من "  العالقة  ذات  الطراف  مع باملعامالت  املتعلقة  املخاطر( "2.1.25)   الفرعية  الفقرة  راجع  فضال
ُ
  أو   بامل

 .املستند هذا في" املخاطرة عوامل( "2) القسم من" وعملياتها الشركة نشاط
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فترة الربع الثاني  خالل    (عايض عوظة الشهراني)مؤسسة    العالقة  وذ  الطرفالتعامالت التي تمت مع  فيما يلي تفاصيل موافقة الجمعية العامة العادية على  

 م، وجاءت النحو التالي:2022يونيو  30املنتهي في 

   عايض عوضة الشهرانياملعامالت مع الطرف ذو العالقة مؤسسة موافقة الجمعية العامة على (: 62الجدول رقم )

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  * عا ض عوظة الشهرانيبلدي للدواجن للتجارة بصفتها البائع على مؤسسة  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  املو

 )%( 

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

العالقة التي تمت خالل فترة  

)الربع  الثانية  أشهر  الثالثة 

 م 2022للعام  الثاني(

مؤسسة   عايض  إن 

 الشهراني عوظة  

عايض  للسيد/    مملوكة

الشهراني   حيث  عوضه 

 . أنه مساهم في الشركة

مبيعات صوص  

وعلف وأدوية  

 وديزل ونشارة

 

مبلغ  

(12,910,945  )

 ريال سعودي

 ل يوجد ل يوجد % 100.00

افقة الجمعية العامة على التعامالت التي تمت بين الشركة  عا ض عوظة الشهراني بلدي للدواجن للتجارة بصفتها املشتري من مؤسسة  مو

افقة الجمعية   تاريخ مو

 العامة العاد ة 
 حجم التعامل  نوع التعامل طبيعة العالقة  البيان 

نسبة األسهم  

افقة  املو

 )%( 

نسبة األسهم  

افقة   غير املو

 )%( 

نسبة األسهم  

 املمتنعة )%( 

 هـ  1444/03/14

 م(  2022/10/10)املوافق

ذو  الطرف  مع  التعامالت 

العالقة التي تمت خالل فترة  

)الربع  الثانية  أشهر  الثالثة 

 م 2022للعام  الثاني(

مؤسسة   عايض  إن 

 الشهراني عوظة  

عايض  للسيد/    مملوكة

الشهراني   حيث  عوضه 

 . أنه مساهم في الشركة

مشتريات دجاج  

   حي  

مبلغ  

(15,671,642  )

 ريال سعودي

 ل يوجد يوجدل  % 100.00

هـ  1444/03/14محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  ، و م( 2022/06/04هـ )املوافق1443/11/05املصدر: محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدة بتاريخ  

  املعلومات، من وملزيد .م(10/10/2022)املوافق
ً

صدر املتعلقة املخاطر( "2.1) الفرعي القسم من" العالقة ذات الطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر( "2.1.25) الفرعية الفقرة راجع فضال
ُ
  أو  بامل

 .املستند هذا في" املخاطرة عوامل( "2) القسم من" وعملياتها الشركة نشاط

 

 السجالت التجارية للشركة  3.19

 السجل التجاري الرئيس ي 3.19.1

 السجل الرئيس ي  : (63)الجدول رقم 

 الكيان القانوني اسم الشركة الرقم
السجل 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط 

1 
شركة بلدي للدواجن  

 للتجارة
 5855028225 مساهمة مقفلة

تشغيل املجازر )ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والرانب 

أنواع لحوم الدواجن والرانب والطيور   إنتاجوالطيور(، 

اللحوم املبردة واملجمدة، صناعة أعالف   إنتاجالطازجة، 

 الدواجن.

هـ  1428/ 18/04

)املوافق 

 م( 2007/ 05/05

هـ  1448/ 18/05

)املوافق 

 م(. 2026/ 29/10

 

 املصدر: الشركة
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 فروع الشركة   3.19.2

   فروع الشركة: (64)الجدول رقم 

 اسم الفرع الرقم
السجل 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط 

 5855346148 مصنع شركة بلدي للدواجن 1
أنواع الدواجن والرانب والطيور املبردة واملجمدة،  إنتاج

 اللحوم املبردة واملجمدة.  إنتاج

 هـ1441/ 14/04

)املوافق 

 م( 2019/ 11/12

 هـ1447/ 14/04

)املوافق 

 م( 2025/ 06/10

2 
 نتاجمصنع شركة بلدي للدواجن إل 

 السمدة
1185102353 

 صناعة األسمدة البوتاسية. 

 .السماد من املواد العضوية إنتاج

 هـ1441/ 25/05

)املوافق 

 م( 2020/ 20/01

 هـ1446/ 25/05

)املوافق 

 م( 2024/ 27/11

 البيع بالتجزئة للحوم والدواجن املجمدة.  5901717195 شركة بلدي للدواجن 3

 هـ1440/ 27/02

)املوافق 

 م( 2018/ 05/11

 هـ1445/ 27/02

)املوافق 

 م( 2023/ 12/09

 1185103598 للدواجنشركة بلدي  4

جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل   إنتاجتربية و 

جدات أمهات الدجاج الالحم وتشغيل   إنتاجمفارخها، تربية و 

 مفارخها. 

 ه1443/ 06/04

 املوافق )

 ( م2022/11/11

 ه1449/ 06/04

 املوافق )

 ( م2027/09/07

 5855069637 شركة بلدي للدواجن مسلخ  5
وتهيئة لحوم الدواجن والرانب تشغيل املجازر )ذبح 

 والطيور(. 

 هـ1437/ 07/07

)املوافق 

 م( 2016/ 14/04

 هـ1445/ 07/07

)املوافق 

 م( 2024/ 19/01

 البيع بالتجزئة للحوم والدواجن املجمدة.  5903036143 شركة بلدي للدواجن 6

 هـ1438/ 13/07

)املوافق 

 م( 2017/ 10/04

 هـ1448/ 13/07

)املوافق 

 م( 2026/ 22/12

 5855358771 شركة بلدي للدواجن للتجارة  7

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، النشاءات العامة 

للمباني غير السكنية مثل املدارس واملستشفيات والفنادق،  

اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية، إنشاءات املباني 

 السكينة والغير سكنيةالجاهزة في املواقع، ترميمات املباني 

ه  1443/ 26/07

)املوافق 

 م( 2022/ 27/02

ه  4144/ 26/07

)املوافق 

 م( 2023/ 17/02

 البيع بالتجزئة للحوم والدواجن املجمدة.  5904616221 شركة بلدي للدواجن 8

 هـ1440/ 27/02

)املوافق 

 م( 2018/ 05/11

 هـ1445/ 27/02

)املوافق 

 م( 2023/ 12/09

 صناعة أعالف الدواجن. 5855068799 ألعالف الدواجن مصنع شركة بلدي  9

 هـ1436/ 13/10

)املوافق 

29/07 /2015 ) 

 هـ1445/ 13/10

)املوافق 

 م( 2024/ 22/04

 املصدر: الشركة 

 

 العالمات التجارية وحقوق امللكية 3.20

  وتمنحها التنافس ي، ومركزها أعمالها تدعم والتي عالماتها التجارية، على ومنتجاتها خدماتها تسويق في الشركة تعتمد
ً
  تميزا

ً
  ح ويوض  . العمالء بين السوق  في واضحا

 للشركة.  التجارية العالمات أدناه  الجدول 
 العالمات التجارية للشركة: (65)الجدول رقم 

 تاريخ نها ة الحما ة  بدا ة الحما ة تاريخ  بلد التسجيل  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل اسم املالك  العالمة التجارية

 

شركة بلدي 

للدواجن 

 للتجارة

1442005499 

 هـ1442/ 21/05

)املوافق 

 م( 2021/ 05/01

اململكة العربية 

 السعودية

 هـ1442/ 17/02

)املوافق 

 م( 2020/ 04/10

 هـ1452/ 16/02

)املوافق 

 م( 2030/ 18/06

 املصدر: الشركة 
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 الحكوميةالتراخيص والتصاريح  3.21

 : يلي كما وهي حصلت الشركة على عدة تراخيص من الجهات الحكومية املختصة لتمكينها من القيام بعملياتها،
 التراخيص والتصاريح الحكومية: (66)الجدول رقم 

 تاريخ االنتهاء  اإلصدار/التجد دتاريخ  الجهة املرخصة النشاط  رقم الترخيص الترخيص 

 431110118116 ترخيص منشأة صناعية 
اللحوم املبردة   انتاج

 واملجمدة

وزارة الصناعة والثروة 

 املعدنية

 ه1442/ 09/03

 م( 26/10/2020)املوافق 

 ه1448/ 28/10

 م( 05/04/2027)املوافق 

 ترخيص تشغيل زراعي

 )مسلخ(
008 /101022 /06 /20 

الدواجن نتاج أنواع ا

واألرانب والطيور املبردة 

 واملجمدة

 البيئة واملياه والزراعةوزارة 
 ه1426/ 19/02

 م( 29/03/2005)املوافق 

 ه1446/ 30/09

 م( 29/03/2025)املوافق 

ترخيص تشغيل زراعي 

 )مشروع تفريخ الدجاج(
 وزارة البيئة واملياه والزراعة تشغيل مفارخ الدجاج 21/ 01/ 014615/ 242

 ه  1434/ 05/06

 م( 15/04/2013)املوافق 

 ه1495/ 17/11

 م( 27/11/2072)املوافق 

ترخيص تشغيل زراعي 

)مزرعة دواجن مملوكة  

 للشركة(

 وزارة البيئة واملياه والزراعة تشغيل مزرعة   20/ 06/ 014605/ 041
 ه1442/ 08/06

 م( 21/01/2021)املوافق 

 ه1445/ 11/07

 م( 21/01/2024)املوافق 

تشغيل زراعي ترخيص 

)مزرعة دواجن مملوكة  

 للشركة(

 وزارة البيئة واملياه والزراعة تشغيل مزرعة   20/06/014605/053
 ه1423/ 02/07

 م( 08/09/2002)املوافق 

 ه1454/ 08/05

 م( 14/08/2032)املوافق 

ترخيص تشغيل زراعي 

)مزرعة دواجن مملوكة  

 للشركة(

 البيئة واملياه والزراعةوزارة  تشغيل مزرعة   22/ 01/ 014617/ 252
 ه1440/ 10/01

 م( 20/09/2018)املوافق 

 ه1444/ 06/09

 م( 27/03/2023)املوافق 

ترخيص تشغيل زراعي 

)مزرعة دواجن مملوكة  

 للشركة(

 وزارة البيئة واملياه والزراعة تشغيل مزرعة   22/ 01/ 014617/ 036
 ه1439/ 12/03

 م( 30/11/2017)املوافق 

 ه1444/ 20/06

 م( 12/01/2023)املوافق 

 41042620665 رخصة نشاط تجاري 
البيع بالتجزئة للدواجن 

 والبيض 

وزارة الشؤون البلدية  

 والقروية واإلسكان
- 

 هـ1446/ 03/04

 م( 06/10/2024)املوافق 

 41042620379 رخصة نشاط تجاري 
البيع بالتجزئة للدواجن 

 والبيض 

وزارة الشؤون البلدية  

 واإلسكانوالقروية 
- 

 هـ1446/ 03/04

 م( 06/10/2024)املوافق 

 41042620696 رخصة نشاط تجاري 
البيع بالتجزئة للدواجن 

 والبيض 

وزارة الشؤون البلدية  

 والقروية واإلسكان
- 

 هـ1446/ 03/04

 م( 06/10/2024)املوافق 

 41113596692 رخصة نشاط تجاري 
البيع بالتجزئة للدواجن 

 والبيض 

الشؤون البلدية  وزارة 

 والقروية واإلسكان
- 

 هـ1445/ 07/11

 م( 16/05/2024)املوافق 

 1110282843 شهادة الزكاة 
 

- 

هيئة الزكاة والضريبة 

 والجمارك 

 ه1443/ 07/11

 م( 06/06/2022)املوافق 

 ه1444/ 10/10

 م( 30/04/2023)املوافق 

شهادة تسجيل ضريبة 

 القيمة املضافة 
300993275800003 

هيئة الزكاة والضريبة  -

 والجمارك 

 ه1443/ 16/05

 م( 20/12/2021)املوافق 
- 

 املصدر: الشركة 

 

ح الجدول التالي التراخيص الالزمة التي لم تحصل عليها الشركة ملمارسة أنشطتها:  وفيما يلي  يوض 
 التي لم تحصل عليها الشركة التراخيص والتصاريح الحكومية: (67)الجدول رقم 

 الجهة املرخصة الوصف  رقم الترخيص الترخيص 

 مركز حالل التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء  تصنيع األغذية  من شركات الشهادة تمكن  تم تقديم الطلب  شهادة حالل 

  وزارة البيئة واملياه والزراعة بيع الدويةمن شركات الشهادة تمكن  تم تقديم الطلب  شهادة صيدلية بيطرية 
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 والسعودة  املوظفون  3.22

 تحت   سعودي،  غير   ( موظف568)  و( موظف سعودي  68موظف منهم )  (636)، بلغ عدد موظفي الشركة  م2022  يونيو  30تاريخ  كما في  
ً
وتندرج الشركة حاليا

 12.73سعودة قدرها )نسبة  وبحسب    ، "(ج)فئة    " وبحسب فئات النشاط الرئيسية"وحجم الكيان "كبير   "، أخضر متوسط  "النطاق  
ً
لبرنامج نطاقات    %( وفقا

 والتنمية الجتماعية.  البشرية املوارد وزارة  عن الصادر

 .م2022 يونيو 30املنتهية في  والفترة  م2021وم 2020 العامينح الجداول التالية أعداد املوظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل وتوض  

 أعداد العاملين بالشركة : (68)الجدول رقم 

 الفئة
 م2022  ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 10.69% 68 % 13.70 63 % 14.33 50 السعوديون 

 89.31% 568 % 86.30 397 % 85.67 299 غير السعوديين 

%100 636 % 100.00 460 % 100.00 349 اإلجمالي .00 

 املصدر: الشركة

 

 . م2022 يونيو  30املنتهية في فترة الو  م2021وم 2020توزيع املوظفين على اإلدارات خالل األعوام :  (69)الجدول رقم 

 اإلدارة 
 م2022  ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31

 غير السعوديين  السعوديون  السعوديين غير  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون 

 0 1  0  1  0  1 اإلدارة التنفيذية  

 54 6  48 4  43  4 إدارة التسويق واملبيعات

 8 5  7 3  4 3 إدارة توكيد الجودة  

 477 34  315  34  229  29 إدارة اإلنتاج 

 16 6  14  5  11  4 إدارة األبحاث والتطوير 

 12 5  12 5 11  3 إدارة الشئون املالية 

 1 11  1 11  1 6  إدارة املوارد البشرية 

 اإلجمالي
50 299 63 397 68 568 

349 460 636 

 املصدر: الشركة

 هذا املستند. نشر   ل يوجد للشركة نشاط تجاري خارج اململكة ول تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ

جال عمل الشركة،  تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار والبتكارات الجديدة في م

( "خلفية  3( "املنتجات املبتكرة للشركة" في القسم رقم )3.10)  ( "املشاريع تحت التنفيذ" والفقرة الفرعية رقم3.9)  رقم  في الفقرة الفرعية  ه تم ذكر   ماوباستثناء  

 فإنه ل يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.  عن الشركة وطبيعة اعمالها"

 ملاأي  الشركة بأنه لم يحدثوتقر 
ً
 في الوضع املالي خالل )نقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا

ً
 األخيرة 12حوظا

ً
 ( شهرا

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



 

66 

 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي  4

 دراجاإل  قبل ملكية الشركةهيكل  4.1

 يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج: (70)الجدول رقم 

 االسم  امللكية املباشرة 

 م
 النسبة

 القيمة اإلجمالية اإلسمية
  عدد األسهم 

 )ريال السعودي( 

 1 عبدالرحمن علي آل محي الشهراني  919,800 9,198,000 % 14.00

 2 تركي عبدهللا هشبل الشهراني  919,800 9,198,000 % 14.00

 3 محمد عبدهللا بثيع العواشز 919,800 9,198,000 % 14.00

 4 عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني  919,800 9,198,000 % 14.00

 5 حصة سيف سعد الشهراني 919,800 9,198,000 % 14.00

 6 مساهم(  85)  %5مساهمون آخرون يمتلكون أقل من  1,971,000 19,710,000 %30.00

 املجموع  6,570,000 65,700,00 % 100.00

 املصدر: الشركة 

  توجد ملكيات غير مباشرة كما بتاريخ هذا املستند.  * ل*

 

 ح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:ويوض  

 : هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج (2) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة: املصدر

مساهم( 58مساهمون آخرون )  

%14.00 

%14.00 

%14.00 

%14.00 

%14.00 

%30.00 

 عبدالرحمن علي آل محي الشهراني

عبدهللا هشبل الشهراني تركي  

 محمد عبدهللا بثيع العواشز

 عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني

 حصة سيف سعد الشهراني
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 الهيكل التنظيمي  4.2
 : الهيكل التنظيمي للشركة(3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالشرك: املصدر

 

 

 

 الشركة: املصدر

 الرئيس التنفيذي

 أمين سر املجلس

 لجنة املراجعة

إدارة املراجعة 

 الداخلية

 الجمعية العامة

 مجلس اإلدارة 

 النتاج إدارة إدارة الشؤون املالية
توكيد الجودة إدارة 

 واملختبر
 إدارة املوارد البشرية إدارة األبحاث والتطوير إدارة التسويق واملبيعات
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 مجلس اإلدارة 4.3

 سر املجلس وأمينأعضاء مجلس اإلدارة  4.3.1

 .أعضاء يتمتعون بصفة الستقاللية (3)ثالثة  منهم  ( أعضاء،7) سبعةيدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس : (71)الجدول رقم 

 أعضاء مجلس اإلدارة *  

 صفة العضوية  املنصب  االسم 
 االستقاللية 

  *** 

 

 الجنسية  التعيين تاريخ 
 العمر 

 )سنة( 

 األسهم اململوكة 

 "مباشرة"

 األسهم اململوكة 

 "غير مباشرة" 

 النسبة  العدد النسبة  العدد

 سعد الرحمن عبد

 * الشهراني مفرح

  مجلس  رئيس

 اإلدارة 
مستقل  غير تنفيذي غير  

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 - - 14.00% 919,800 55 سعودي

عادل عبدالرحمن 

 (1) علي الشهراني*

  مجلس رئيس نائب

 اإلدارة 
 مستقل  غير تنفيذي غير

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 0.57% 37,500 0.57% 37,500 37 سعودي

  محمد عبدهللا بثيع 

 العواشز

  مجلس عضو 

 اإلدارة 
 مستقل  غير تنفيذي غير

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 - - 14.00% 919,800 73 سعودي

  مربعمريع سعد 

 هباش 

  مجلس عضو 

 اإلدارة 
 مستقل تنفيذي غير

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 - - - - 37 سعودي

 محمد الرحمن عبد

 القحطاني  صالح

  مجلس عضو 

 اإلدارة 
 مستقل تنفيذي غير

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 - - - - 41 سعودي

  حمد علي حامد

 القحطاني 

  مجلس عضو 

 اإلدارة 
 مستقل تنفيذي غير

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 - - - - 48 سعودي

 هشبل عبدهللا تركي

 الشهراني 

  مجلس عضو 

 املنتدب  اإلدارة
 مستقل  غير تنفيذي

 ه1443/ 16/09

)املوافق 

 م( 2022/ 17/04

 - - 14.00% 919,800 61 سعودي

 أمين سر مجلس اإلدارة **

 محمد  مشـــــبب محمد

 تركي ال
 غير مستقل  تنفيذي مين السرأ

 ه1443/ 25/10

)املوافق 

 م( 2022/ 26/05

 - - 24 سعودي

- - 

 املصدر: الشركة

عادل ملجلس اإلدارة، والسيد/    رئيًسا  الشهرانيعبد الرحمن سعد مفرح    السيد/م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله تعيين  17/04/2022هـ )املوافق  16/09/1443املنعقدة في تاريخ  تحولية  * وافقت الجمعية ال

 لرئيس مجلس اإلدارة وذلك ملدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ  الشهراني علي عبدالرحمن
ً
 م(. 16/04/2027ه )املوافق 09/11/1448تاريخ في  وتنتهي م(17/04/2022هـ )املوافق 16/09/1443نائبا

كأمين سر ملجلس اإلدارة من تاريخ تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحالي، والتي   محمد مشبب محمد ال تركيعلى تعيين السيد/  م(26/05/2022هـ )املوافق 25/10/1443تاريخ وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في   **

 م(. 16/04/2027ه )املوافق 09/11/1448تاريخ تنتهي في 

 عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض الستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض الستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من:  تم الستناد على لئحة حوكمة الشركات الصادرة ***

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة  -13
ً
 مع من يملك هذه النسبة.  أن يكون مالكا

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أ -14
ً
 خرى من مجموعتها. أن يكون ممثال

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  -15

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  -16

 أو في شركة أخرى من مجموعتها. أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة  -17

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.   -18

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.  -19

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى   -20
ً
 لحصص سيطرة أن يعمل أو كان يعمل موظفا

ً
من مجموعتها، كاملحاسبين القانونيين وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين. 

 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.  -21
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% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها  50( ريال سعودي أو  200,000عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف )أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة   -22

 مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.  

 ة. أن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشرك -23

 أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.  -24

 %( من رأس مال الشركة. 0.571تمثل نسبة ) والتي( 37,500)زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة/عادل عبدالرحمن علي الشهراني( اسهم بعدد ) تمتلك السيدة/ هدى ظافر عبدهللا هشبل (1)

 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   4.3.2
 تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر املجلس على التالي: 

 أعضاء مجلس اإلدارة   4.3.2.1

 لنظام الشركات والنظام األساس ي للشركة ولئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدار 
ً
ة األعمال اليومية للشركة. وبموجب لئحة وفقا

 حوكمة الشركة الداخلية، ملجلس اإلدارة املسؤوليات اآلتية: 

 اعتماد التوجهات الستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:  •

 املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.وضع الستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة  ( أ

 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية. ( ب

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.  (ج

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.  ( د

 . ملراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادهاا ( ه

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: •

شمل ذلك إساءة يوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح، وتعالج حالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمين، و  •

 استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة املالية املحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.  •

 من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك  •

 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. •

 تحضير واملوافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. •

   مع نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة. ض ل يتعار وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما  •

 وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  •

 لسياسة على وجه خاص اآلتي: وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه ا •

 آليات تعويض أصحاب املصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. •

 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح. •

 ملعلومات املتعلقة بهم. آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية ا •

أصحاب املصالح على أن  قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين •

 يضع املجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واللتزام بها.

الشركة لانظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب املصالح  تقيد ات التي تضمن وضع السياسات واإلجراء  •

 لآلخرين. 

 رئيس مجلس اإلدارة   4.3.2.2

اإلدارة لضمان فاعلية املجلس في أداء وظائفه ككل  تتلخص مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة املجلس وتسهيل اإلسهامات واملبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس 

 عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

 لنظام الشركات ونظام الشركة األساس ي، تكون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبم 
ً
وجب لئحة حوكمة الشركات،  وفقا

 ئيس مجلس اإلدارة ما يلي: تشمل املسؤوليات األساسية لر 

 ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة. •
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 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب. •

للشركة وكذلك ممارسة الصالحيات التي يفوضها إليه مجلس اإلدارة من  وجب النظام األساس ي وممارسة الصالحيات املوكلة اليه بمتمثيل الشركة أمام الغير  •

 ملا تنص عليه األنظمة ذات العالقة
ً
 .وقت آلخر، كذلك وفقا

 تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة. •

 املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع  •

 األعضاء. من الجمعية رئاسة في عنه ينوب من تفويض أو للمساهمين العامة الجمعية رئاسة (أ

 . العام خالل املجلس ألنشطة الشامل للشركة، السنوي  التقرير محتويات ضمن من يعتبر الذي اإلدارة مجلس تقرير إعداد على اإلشراف  (ب

 ، نائب الرئيس يتولى صالحياته وينوب عنه.ن حد الجتماعات، فإأفي حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة عن  (ج

، على ان يتضمن إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ( د

 اإلدارة. هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها العضو الى مجلس 

ومن مهام الرئيس أيضا   ملجلس.تشمل املسؤوليات األخرى للرئيس كونه املتحدث الرسمي باسم املجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة وا 

 السنوية ولعب الدور الرئيس ي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب املصالح بالشركة.إدارة الجتماعات العامة 

 ونائب الرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذي  4.3.2.3

   هبي ينلشركة أو من ا للشركة رئيس تنفيذي يمثل 
ً
في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس اإلدارة. وفقا

الداخلية، تشمل   الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب لئحة حوكمة الشركة املمنوحة له من مجلس اإلدارة  لنظام الشركة األساس ي، للرئيس التنفيذي الصالحيات  

 :  ي ما يل املسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي 

 .األنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارةاللوائح تنفيذ السياسات و  •

 اإلدارة. والرفع بتقارير حولها ملجلس  تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها •

 ملصالح. تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب ا •

ينهم من أداء واجباتهم كمعلى ان تكون وافية ودقيقة وفي الوقت املناسب، لتالالزمة والوثائق والسجالت  والبياناتباملعلومات واللجان تزويد مجلس اإلدارة  •

 . ومهامهم

منح للعاملين.  •
ُ
 اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

، وغدارة املخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية  الستثمار والتمويلتنفيذ الستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات   •

 . وتنفيذهاالطارئة  

 الة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.  املشاركة الفع  •

 التنظيمية املختلفة. اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام والختصاصات واملسؤولية املوكلة الى املستويات  •

  بها للمجلس. والرفعل التنظيمية استراتيجيات الشركة وموازنتها التقديرية والهياك اقتراح  •

التقارير على مجلس  اعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط واهداف الشركة الستراتيجية، وعرض تلك  •

 اإلدارة.

 عن إدارة موارد الشركة  •
ً
 بالشكل األمثل، وذلك بما يتفق مع اهداف الشركة واستراتيجياتها. إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضال

 أمين سر املجلس  4.3.2.4

 ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:  املهام الرئيسيةمسؤول عن تنظيم اجتماعات املجلس، تتمثل أهم  اإلدارةيكون أمين سر مجلس 

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.  •

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس.حفظ  •
ُ
 التقارير التي ت

أي من أعضاء مجلس  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها  •

 جتماع. اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول ال 

 التي أقرها املجلس.   باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.  •

 عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  •
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 .واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارةتقديم العون  •

 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة •

 تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  •

 

اإلدارة وأمين سر املجلساء مجلس ملخص السيرة الذاتية ألعض   
 عبد الرحمن سعد مفرح الشهرانيلالسيرة الذاتية  : (72)الجدول رقم 

 عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني   

سنة  55 العمر   

 سعودي الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة  املنصب 

 املؤهالت العلمية

 . م2015عام  السودان في اإلسالمية درمان أممن  اإلسالمية والثقافة الدعوةفي تخصص  الدكتوراهحاصل على درجة  •

 . م2013عام  السودان في اإلسالمية درمان أممن  اإلسالمية والثقافة الدعوةفي تخصص  املاجستيرحاصل على درجة  •

 .  م1990عام  السعودية العربية اململكة في سعود امللك جامعةمن  وعلوم  تربيةفي تخصص  البكالوريوسحاصل على درجة  •

 الخبرات العملية

 الغذائية  املواد صناعةتعمل في مجال  والتي( شركة ذات مسؤولية محدودة) الغذائية للصناعات  التعاون  مصنع في التنفيذي الرئيس يشغل منصب  •

 وحتى اآلن. م 2020من عام  

 الغذائية  املواد  تجارةتعمل في مجال    والتيشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة عبدالرحمن القطامي املحدودة )شركة ذات مسؤولية محدودة(   •

 م. 2020عام  وحتىم 2018من عام  

وتسويق وبيع الدواجن    وتربية  إنتاجتعمل في مجال    والتيمقفلة(    مساهمة  شركة)للتجارة    للدواجن  بلدي  شركة  في  التنفيذي  الرئيسشغل منصب   •

 . م2017وحتى  م 2014من عام  

 . م 2010وحتى  م1990من عام  التعليمتعمل في مجال  والتي( حكومية جهة) التعليم وزارة في معلمشغل منصب  •

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 
 تاريخ هذا املستندليوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى  •

 املصدر: الشركة

 عادل عبدالرحمن علي الشهرانيل  الذاتيةالسيرة : (73)الجدول رقم 

 عادل عبدالرحمن علي الشهراني 

سنة  37 العمر   

 سعودي الجنسية

مجلس إدارةنائب رئيس  املنصب   

 املؤهالت العلمية
 . م 2015عام  السعودية العربية اململكة في الفيصل جامعةمن  األعمال إدارةفي تخصص  املاجستيرحاصل على درجة  •

 . م2011عام  السعودية العربية اململكة في خالد امللك جامعةمن  اآللي لحاسبفي تخصص ا البكالوريوسحاصل على درجة  •

 الخبرات العملية
وحتى   م2011من عام  الغذائية املواد تجارةتعمل في مجال  والتي( فردية مؤسسة) الغذائية للمواد محي بن مؤسسة في عام  مديريشغل منصب  •

 اآلن.

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 
 . وجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا املستندت ل

 املصدر: الشركة

 حمد عبدهللا بثيع العواشزملالسيرة الذاتية  : (74)الجدول رقم 

 محمد عبدهللا بثيع العواشز  

سنة  73  العمر  

 الجنسية   سعودي

 املنصب  عضو مجلس اإلدارة
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 املؤهالت العلمية   م. 1967اململكة العربية السعودية عام  في حاصل على شهادة البتدائي من مدرسة خالد بن الوليد •

 ن. م وحتى اآل 2022تعمل في مجال النقل منذ عام  فردية( والتي يشغل منصب املدير العام في مؤسسة محمد عبدهللا بثيع للنقليات )مؤسسة •

منذ وتشغيل الوحدات املفروشة  إدارةتعمل في مجال ( والتي فردية)مؤسسة   املفروشةسما جدة للوحدات  مؤسسةيشغل حاليا منصب املدير العام في  •

 ن. م وحتى اآل 2021عام 

م 2018منذ عام وتشغيل الشقق املفروشة  إدارةتعمل في مجال ( فردية)مؤسسة  املفروشةبرج اللؤلؤة للوحدات  مؤسسةيشغل منصب املدير العام في  •

 .ناآل وحتى 

 . ناآل وحتى  م2012تعمل في مجال تربية الدواجن من عام ( والتي فرديةمد عبد هللا بثيع للدواجن )مؤسسة يشغل منصب املدير العام في مؤسسة مح •

 ن. م وحتى اآل 1982تعمل في مجال املقاولت منذ عام ( والتي فرديةيشغل منصب املدير العام في مؤسسة محمد عبدهللا بثيع للمقاولت )مؤسسة  •

 الخبرات العملية  

 . عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا املستندوجد ت ل
العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى  

 املصدر: الشركة 

 ريع سعد مريع الهباشملالسيرة الذاتية  : (75)الجدول رقم 

 مريع سعد مريع الهباش

سنة 37   العمر  

 الجنسية   سعودي

مجلس اإلدارةعضو   املنصب  

 م. 2010بريطانيا عام  في حاصل على درجة الدكتوراة في تخصص املحاسبة من جامعة درم •

 م. 2007بريطانيا عام  في حاصل على درجة املاجستير في تخصص املحاسبة والتمويل من جامعة برمنجهام •

 م. 2003اململكة العربية السعودية عام  في حاصل درجة البكالوريوس في تخصص املحاسبة من جامعة امللك خالد •

 املؤهالت العلمية  

 . اآلنوحتى  2020يشغل منصب رئيس الجمعية السعودية للحوكمة في وزارة التعليم )وزارد التعليم تعمل في مجال تعليم وتدريب واستشارات( منذ عام   •

 م وحتى الن.2020عامة( والتي تعمل في مجال التأمين منذ عام يشغل منصب عضو لجنة الحوكمة في شركة بروج للتأمين )شركة مساهمة  •

خالد )مؤسسة حكومية( والتي تعمل بمجال التدريس والبحث العلمي منذ    بجامعة امللكيشغل منصب استاذ جامعي بقسم املحاسبة في كلية العمال   •

   م وحتى اآلن.2011عام 

 منصب رئيس لجنة املراجعة في جامعة امل •
ً
 م وحتى الن.  2021لك خالد )مؤسسة حكومية( والتي تعمل في مجال التعليم منذ عام يشغل حاليا

عمل في مجال مراجعة حسابات  والتي ت  محاسب ومراجع قانوني(شغل منصب مراجع حسابات بدوام جزئي في مكتب العزق والزيلعي محاسبون قانونيون ) •

 م. 2021م حتى عام 2018منذ عام  مهنيةواستشارات 

م 2017تعمل في مجال تعليم وتدريب واستشارات منذ عام  مؤسسة حكومية( والتي  منصب مدير مركز حوكمة الشركات في جامعة امللك خالد )شغل   •

 م. 2022حتى عام 

تعمل في    لجنة الحوكمة واللتزام واملخاطر وعضو لجنة املكافآت والترشيحات في شركة تبوك الزراعية )شركة مساهمة عامة( والتي  عضو شغل منصب   •

 .  م2019حتى عام  م 2016مجال النتاج الزراعي منذ عام 

تأمين شغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة ورئيس لجنة املخاطر في شركة سالمة للتأمين )شركة مساهمة عامة( والتي تعمل في مجال ال •

 . م2019م وحتى عام 2016منذ عام 

 الخبرات العملية  

 . عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا املستندوجد ت ل
العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى  

 املصدر: الشركة 

 عبد الرحمن محمد القحطاني لالسيرة الذاتية  : (76)الجدول رقم 

 عبد الرحمن محمد صالح القحطاني 

سنة  41 العمر   

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس ادارة املنصب 

 املؤهالت العلمية
 .  م2020عام  السعودية العربية اململكة خالد امللك جامعةمن  األعمال إدارةفي تخصص  املاجستيرحاصل على درجة  •

 .   م2013عام   السعودية العربية اململكة سعود بن محمد المام جامعةمن  األعمال إدارةفي تخصص  البكالوريوسحاصل على درجة  •
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 الخبرات العملية

وتشغيل    إدارة  مجالمل في  تع  والتي(  محدودة  مسئولية  ذات  شركة)  باشا  حاش ي  مطاعم  شركة  في  )الفرنشايز(  التجارية  العالمة  إدارة  مدير شغل منصب   •

 . م2017م وحتى 2016من عام املطاعم 

م  2008من عام  وتقنية املعلومات    التصالتتعمل في مجال    عامة( والتي  مساهمة)شركة    السعودية  التصالت  شركة  في  تدريب  مدير  منصبشغل   •

 . م 2014وحتى 

م  2001من عام    وتقنية املعلومات  التصالتعامة( والتي تعمل في مجال    مساهمة)شركة    السعودية  التصالت  شركة  في  العمالء  خدمات  منصبشغل   •

 . م 2008وحتى 

 . م 2006م وحتى  2005من عام   املطاعم  وتشغيل إدارة  مجالمل في  تع  والتي(  محدودة  مسئولية  ذات  شركة)  مكبوس   مطاعم  في  عام  مدير   منصبشغل   •

العضويات في مجالس 

 إدارات شركات أخرى 
 . املستندوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا ت ل

 املصدر: الشركة 

 لحامد علي آل غرامة القحطاني السيرة الذاتية  : (77)الجدول رقم 

 حامد علي حمد آل غرامة القحطاني 

سنة   48 العمر   

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب 

 املؤهالت العلمية
 م. 2011 عام في امللك عبدالعزيز باململكة العربية السعودية وجامعة اوتاوا بدولة كندا علوم من جامعةحاصل على درجة الدكتوراة في تخصص  •

 م. 2004عام  امللك عبدالعزيز باململكة العربية السعودية وجامعة اوتاوا بدولة كندا حاصل على درجة املاجستير في تخصص علوم من جامعة •

 م. 1998املحاسبة من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام حاصل درجة البكالوريوس في تخصص  •

 الخبرات العملية

)جهة حكومية( والتي تعمل في مجال اإلشراف على شؤون البيئة واملياه و الزراعة في اململكة منذ   والزراعةفي وزارة البيئة واملياه    مستشارمنصب    شغل •

 م. 2022م و حتى عام  2020عام 

م وحتى عام 1996منصب موظف خدمة عمالء في البنك العربي )شركة مساهمة عامة( والتي تعمل في مجال املصارف والخدمات املالية منذ عام شغل   •

 م. 1999

 العضويات الحالية في

 مجالس إدارة أخرى 
 . وجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا املستندت ل

 املصدر: الشركة 

 تركي عبدهللا هشبل الشهرانيلالسيرة الذاتية  : (78)الجدول رقم 

 تركي عبدهللا هشبل الشهراني

 العمر  سنة  61

 الجنسية   سعودي

 املنصب  عضو مجلس اإلدارة املنتدب

 املؤهالت العلمية   م. 1974السعودية عام حاصل على شهادة البتدائي من مدرسة عمر بن الخطاب في اململكة العربية  •

منذ عام   خدمات النقل والدعم اللوجستييشغل منصب مدير عام في مؤسسة تركي عبدهللا هشبل للنقليات)مؤسسة فردية( والتي تعمل في  •

 م وحتى اآلن. 2022

  وتربية وتسويق وبيع الدواجن إنتاجتعمل في والتي  مساهمة مقفلة()شركة  للتجارة يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بلدي للدواجن •

   .نوحتى اآل  م2010منذ عام 

م وحتى 2010منذ عام  وتربية الدواجن إنتاج( والتي تعمل في مؤسسة فردية) مؤسسة تركي عبدهللا هشبل للدواجنيشغل منصب مدير عام في  •

 اآلن.  

 م وحتى اآلن.  2000منذ عام   املقاولت العامةيشغل منصب مدير عام في مؤسسة تركي عبدهللا هشبل للمقاولت )مؤسسة فردية( والتي تعمل في  •

 الخبرات العملية  

 . وجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا املستندت ل
العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى  

 املصدر: الشركة 
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   حمد مشبب محمد ال تركيملالسيرة الذاتية  : (79)الجدول رقم 

 محمد مشبب محمد ال تركي 
 سنة   24 العمر 

 سعودي  الجنسية

 أمين سر مجلس اإلدارة املنصب 

 . م2021في تخصص العالقات العامة من جامعة امللك خالد في اململكة العربية السعودية عام  سالبكالوريو حاصل على درجة  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية
وحتى نهاية  م 2020شغل منصب مدير معارض في مؤسسة إخاء لرعاية اليتام )مؤسسة حكومية( والتي تعمل في مجال رعاية اليتام من عام   •

 م. 2020العام من  

 الشركة: املصدر

 اإلدارة التنفيذ ة  4.4

 أعضاء اإلدارة التنفيذية: (80)الجدول رقم 

 م

 املنصب االسم 

 الجنسية
 العمر 

 )سنة(
 تاريخ التعيين 

 األسهم اململوكة 

 "مباشرة"

 األسهم اململوكة 

 "غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

1 
تركي عبدهللا هشبل 

 الشهراني  
 - - % 14.00 919,800 م 2010/ 01/05 61 سعودي الرئيس التنفيذي

2 
عبد العزيز تركي عبدهللا  

 الشهراني 

نائب الرئيس  

التنفيذي ومدير  

 املبيعات والتسويق 

 - - - - م 2017/ 03/07 31 سعودي

3 
حسام الدين يوسف  

 العمر

مدير إدارة  

 األبحاث والتطوير
 - - - - م 2018/ 21/10 59 سوري 

 احمد حسن اشقر 4
مدير إدارة املوارد 

 البشرية
 - - - - م 2021/ 29/11 35 سعودي

5 
عيس ي احمد السيد 

 درويش

مدير إدارة  

 الشؤون املالية
 - - - - م 2014/ 24/10 47 مصري 

6 
ايهاب عبدالعظيم 

 عبدالسالم عفيفى
 - - - - م 2018/ 15/01 35 مصري  مدير إدارة النتاج 

 طه صالح  حمدي مرس ي 7
مدير إدارة توكيد  

 الجودة واملختبر 
 - - - - م 2016/ 16/01 63 سوداني 

 الشركة: املصدر

 

 وفيما  لي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذ ة
 تركي عبدهللا هشبل الشهرانيلالسيرة الذاتية  : (81)الجدول رقم 

  الشهراني هشبل عبدهللا تركي

 )الرئيس التنفيذي(

 راجع القسم رقم 
ً
 املجلس أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر  4.3فضال

 املصدر: الشركة
 

   عبد العزيز تركي عبدهللا الشهرانيالسيرة الذاتية ل: (82)الجدول رقم 

 عبد العزيز تركي عبدهللا الشهراني
 سنة   31 العمر 

  سعودي الجنسية

 نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة التسويق واملبيعات املنصب 

 املؤهالت العلمية
 م. 2016عمال تخصص مالية من جامعة األمير ادوارد في كندا عام أحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة  •

 م. 2016حاصل على درجة الدبلوم في تخصص القتصاد من جامعة األمير ادوارد في كندا عام  •

 الخبرات العملية
وتربية وتسويق وبيع   إنتاج مجال تعمل فيوالتي  منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة بلدي للدواجن للتجارة )مساهمة مقفلة( حالًيا يشغل  •

 م وحتى اآلن. 2020من عام  الدواجن
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من عام   الدواجن وتربية وتسويق وبيع إنتاجوالتي تعمل في مجال منصب مدير املبيعات في شركة بلدي للدواجن للتجارة )مساهمة مقفلة( شغل  •

 م. 2020م وحتى عام  2018

وتربية وتسويق وبيع   إنتاج( والتي تعمل في مجال شغل منصب نائب مدير املبيعات في شركة بلدي للدواجن للتجارة الكيان القانوني )مساهمة مقفلة •

 م. 2018م وحتى عام  2017من عام  الدواجن

 املصدر: الشركة

   حسام الدين يوسف العمرلالسيرة الذاتية  : (83)الجدول رقم 

 حسام الد ن  وسف العمر 

 سنة   59 العمر  

 سوري   الجنسية

 مدير إدارة األبحاث والتطوير  املنصب 

 م.   1998حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة ميكانيكية من جامعة حلب في سوريا عام  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

وتربية وتسويق وبيع   إنتاجوالتي تعمل في مجال  في شركة بلدي للدواجن للتجارة )مساهمة مقفلة( إدارة األبحاث والتطويرمدير  منصبيشغل    •

 . نم وحتى اآل 2018من عام  الدواجن

م وحتى 2001تعمل في مجال إنتاج دواجن الالحم من عام  التيو  مساهمة مقفلة(منصب مدير اإلدارة الفنية في شركة الفروج الذهبي ) شغل •

 . م2018

 . م2001م وحتى 1988وتعمل في مجال إنتاج دواجن من عام   (شركة حكومية في سوريامنصب مدير الصيانة في شركة حديد حماه ) شغل •

 الشركة: املصدر

   ألحمد حسن أشقرالسيرة الذاتية  (: 84)الجدول رقم 

 أحمد حسن حسين أشقر

 سنة   35 العمر  

 سعودي  الجنسية

 مدير إدارة ا ملوارد البشرية املنصب 

 املؤهالت العلمية
 م 2010في اللغة اإلنجليزية من جامعة امللك عبدالعزيز في اململكة العربية السعودية عام  سالبكالوريو حاصل على درجة  •

 م 2019اململكة العربية السعودية عام  الدولي فيحاصل على درجة الدبلوم في املوارد البشرية من معهد جدة  •

 الخبرات العملية 

للدواجن للتجارة )شركة مساهمة مقفلة( والتي تعمل في مجال انتاج وتجارة الدجاج من  يشغل منصب مدير إدارة ا ملوارد البشرية في شركة بلدي  •

 م وحتى اآلن. 2021عام 

شغل منصب مدير املوارد البشرية في شركة شعبان للحديد املحدودة )شركة ذات مسئولية محدودة( والتي تعمل في مجال تجارة الحديد   •

 م. 2021م وحتى عام 2010املخصوص من عام 

 الشركة: املصدر

  ألحمد السيد عيس ىالسيرة الذاتية  : (85)الجدول رقم 

 أحمد السيد عيس ى 

 سنة   47 العمر  

 مصري   الجنسية

 مدير إدارة الشؤون املالية  املنصب 

 م.   1997حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص املحاسبة من جامعة القاهرة في مصر عام  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

وتربية وتسويق وبيع   إنتاجوالتي تعمل في مجال في شركة بلدي للدواجن للتجارة )مساهمة مقفلة( مدير إدارة الشؤون املالية  منصبيشغل    •

 .نوحتى اآل  م 2014عام الدواجن 

م وحتى  2005تعمل في مجال تصنيع األجهزة املنزلية والتكييفات من عام  التيو  (مساهمةمنصب رئيس حسابات في شركة يونيون اير جروب ) شغل •

 م 2014

وحتى   2002من عام م  تصنيع األجهزة املنزلية والتكييفاتتعمل في مجال  التي( و مساهمةفي شركة يونيون اير جروب ) ماليمنصب محاسب  شغل •

 م 2005

تعمل في مجال تصنيع األجهزة املنزلية والتكييفات من عام   التيفردية( و مؤسسة ) روالستثمامصر للتجارة  مؤسسةفي  ماليمنصب محاسب  شغل •

 م 2002م وحتى 2000

 الشركة: املصدر
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 يهاب عبدالعظيم عبدالسالم عفيفىلالسيرة الذاتية  (: 86)الجدول رقم 

 ايهاب عبدالعظيم عبدالسالم عفيفى 
 سنة   35 العمر 

 مصري   الجنسية

 مدير إدارة اإلنتاج  املنصب 

 م.  2013بنها في مصر عام حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية البيطرية من جامعة  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

وتربية وتسويق   إنتاجمدير إدارة اإلنتاج في شركة بلدي للدواجن للتجارة الكيان القانوني )مساهمة مقفلة( والتي تعمل في مجال  منصبيشغل    •

 . نم وحتى اآل 2017من عام  وبيع الدواجن

 م 2017م وحتى 2016قابضة( والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام  شغل منصب مدير جودة في مصنع شهد للدواجن )شركة  •

م وحتى  2015شغل منصب مدير مسلخ في مصنع عذبة قطر للدواجن )مؤسسة فردية( والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام  •

 م. 2016

م  2011قابضة( والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام شغل منصب رئيس قسم مراقبة الجودة في مصنع الوطنية للدواجن )شركة  •

 م. 2015وحتى 

 م. 2011م وحتى 2009شغل منصب اخصائي جودة في مصنع روفي )شركة مساهمة مصرية( والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام  •

 الشركة: املصدر

 طه صالح لحمدي مرس يالسيرة الذاتية  (: 87)الجدول رقم 

 صالح  طه حمدي مرس ي
 سنة   63 العمر 

 سوداني  الجنسية

 مدير إدارة توكيد الجودة واملختبر  املنصب 

 املؤهالت العلمية
 م. 1990حاصل على درجة املاجستير في تخصص أحياء مجهرية من كلية املاتا للطب البيطري في كزاخستان عام  •

 م. 1991في تخصص العلوم الطبية البيطرية من كلية املاتا للطب في كزاخستان عام  سالبكالوريو حاصل على درجة  •

 الخبرات العملية

وتربية وتسويق وبيع   إنتاجمدير إدارة توكيد الجودة واملختبر في شركة بلدي للدواجن للتجارة )مساهمة مقفلة( والتي تعمل في مجال  منصبيشغل  •

 . اآلن وحتى م2016عاممن  الدواجن

م  2000الدواجن و السمان و األبقار من عام   وإنتاجوالتي تعمل في مجال تربية  مزارع استرا )مساهمة مقفلة( شركةمنصب مدير املختبر في  شغل •

 م. 2016وحتى عام 

م  1992منصب مدير املختبر في شركة اخوان السعودية )شركة ذات مسؤولية محدودة( والتي تعمل في مجال تجارة وإنتاج اللحوم من عام   شغل •

 م. 1999وحتى عام 

 الشركة: املصدر
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 الشركةلجان  4.5

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، و 

 . لح املساهمينفصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصا

 لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء باملتطلبات
ً
،  النظامية ذات العالقة  قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة نظرا

 الحاليين: واألعضاء ومسؤولياتها للجان الشركة  وصف يلي وفيما

 لجنة املراجعة  4.5.1

لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط   على تشكيل(  م04/06/2022)املوافق    ه05/11/1443  املنعقد في تاريخالعادية في اجتماعها    العامةوافقت الجمعية  

 اإلدارة الحالية. والتي بدأت من تاريخ الجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس الحالية للدورة  عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم

 مهام لجنة املراجعة ومسؤولياتها 

 على الوجه التالي:  تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية، وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وذلك

 . مان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، لضفي شأنهارأيها والتوصية  مجلس اإلدارة وإبداءدراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على  •

ومفهومة تتضمن املعلومات التي    ومتوازنةللشركة عادلة  تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية    فيما إذا كان   -على طلب مجلس اإلدارة   بناءً -إبداء الرأي الفني   •

 . اواستراتيجيتهونموذج عملها  وأدائهايم املركز املالي للشركة واملستثمرين تقي تتيح للمساهمين 

 ا التقارير املالية.دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنه •

 الفحص الدقيق ملا قد يثيره املدير املالي للشركة او من يتولى مهامه او مسؤول اللتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.  •

 في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.  املحاسبية التقديراتالتحقق من  •

 املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات •

 

 املراجعة الداخلية

 . دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة •

 . تصحيحية للملحوظات الواردة فيهااإلجراءات الدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ  •

في الشركة إن وجدت  • الداخلية  الداخلي وإدارة املراجعة  أداء وأنشطة املراجع  توافر املوارد الالزمة    الرقابة واإلشراف على  أداء    وفاعليتها للتحقق من  في 

 .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى املجلس بشأن الحاجة إلى تعيينه األعمال واملهام املنوطة بها،

 مكافآته.  واقتراحوحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير  •

الرقابة الداخلية، في الشركة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل  دراسة ومراجعة نظام  •

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب
ً
عشرة أيام في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

 .ألقل، لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه، وُيتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعيةعلى ا

 

 مراجع الحسابات 

بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم -1 أدائهم  التوصية ملجلس اإلدارة  أتعابهم وتقييم  ومراجعة نطاق عملهم   استقالليتهمبعد التحقق من  ،  وتحديد 

 وشروط التعاقد معهم.

 القواعد واملعايير ذات الصلة.  العتبار مع األخذ في ،الته ومدى فعالية أعمال املراجعةموضوعيته وعد  مراجع الحسابات و يةاستقاللالتحقق من  -2

 فنية أو ،خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالهمراجعة  -3
ً
ها حيال إدارية خارج نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئيات والتحقق من عدم تقديمه أعمال

 ذلك. 

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -4

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها. -5
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 ضمان االلتزام 

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. -1

 واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  باألنظمةالتحقق من التزام الشركة  -2

 مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة. -3

 التي يتعين اتخاذها.  باإلجراءات وصياتهاوإبداء ت اجراء بشأنهاباملسائل التي ترى ضرورة اتخاذ  إلى مجلس إدارة الشركة الرفع -4

 .دراسة ومراجعة إدارة املخاطر في الشركة -5

 

 :ح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعةويوّض 
 أعضاء لجنة املراجعة : (88)الجدول رقم 

 املنصب االسم 

 املراجعة لجنة رئيس هباش مربعمريع سعد 

 املراجعة لجنة عضو  عادل عبدالرحمن علي الشهراني 

 املراجعة لجنة عضو  سعد سعيد عبدهللا الشهراني 

 املصدر: الشركة

 وفيما  لي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة: 
 مربع هباش ريع سعد  ملالسيرة الذاتية  : (89)الجدول رقم 

 مريع سعد مربع هباش  

 )رئيس لجنة املراجعة( 

 راجع القسم رقم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3فضال

 املصدر: الشركة

 

 عادل عبدالرحمن علي الشهرانيلالسيرة الذاتية  : (90)الجدول رقم 

 عادل عبدالرحمن علي الشهراني  

 )عضو لجنة املراجعة(

 راجع القسم رقم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3فضال

 املصدر: الشركة

 

  لسعد سعيد عبدهللا الشهرانيالسيرة الذاتية  : (91)الجدول رقم 

 سعد سعيد عبدهللا الشهراني 
 سنة   55 العمر 

 سعودي  الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب 

 م 2012في أصول الدين من جامعه المام محمد بن سعود اإلسالمية اململكة العربية السعودية عام   سالبكالوريو حاصل على درجة  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية
 م وحتى الن.2017عام  العمل الخيري ( يعمل في مجال مؤسسة خيرية)في جمعية البر شغل منصب مسؤول استثمار في العمل الخيري  •

 . م 2017م وحتى 1987عام الدفاع املدني يعمل في مجال حكومي( مؤسسة ) عسكري شغل منصب  •

 الشركة: املصدر
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 سياسة توزيع األرباح  5

 وفق
ً
 : على الوجه التالي السنوية الشركة أرباح صافي توزع، النظام األساس ي للشركة ( من46واألربعين ) ادسةللمادة الس ا

%( 30العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )  للجمعيةللشركة ويجوز    نظامي  احتياطيلتكوين  ( من صافي األرباح  %10)  يجنب .1

 من رأس املال املدفوع. 

  أو لغرض يخصص اتفاقي احتياطي لتكوين صافي الرباحمن  %(10مئوية ) بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبةللجمعية العامة العادية  .2

 .معينة أغراض

على    للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان .3

   املساهمين، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة
ً
 من هذا  ما يكون قائما

 املؤسسات.  

 .  من رأسمال الشركة املدفوع باملائة %(5) تمثل خمسةنسبة بعلى املساهمين  يوزع الباقي بعد ذلك .4

 للضوابط التي تحددها الجهة املختصة.  .5
ً
 يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا

يخصص بعد ما   الشركات نظام من (76) والسبعين السادسة واملادة  النظام األساس ي للشركة (20)العشرين  املادة  في املقررة  الحكاممع مراعاة  .6

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.  ،%( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة 10.00تقدم نسبة )
ً
 على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 

، م2022 يونيو 30 املنتهية في فترة الم و 2021 ديسمبر  31م و2020 ديسمبر  31املنتهية في العامين األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل  التالييوضح الجدول 

 مع اإلشارة إلى أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ هذا املستند:

 توزيع األرباح:  (92)الجدول رقم 

 م2022  ونيو  30 م 2021ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 ** البيان

 36,252,991 20,541,130 28,231,690 صافي الربح

 * 4,792,531 *   2,500,000 *  1,500,000 * **توزيعات األرباح املعلنة

 ( 4,792,531) ( 2,500,000) ( 1,500,000) توزيعات األرباح املدفوعة خالل الفترة 

 5.52 3.13 4.30 ** ربحية الحصة/ السهم من صافي الربح

 % 13.22 % 12.17 % 5.31 نسبة توزيعات األرباح إلى صافي الربح 

 املصدر: الشركة 

( ريال سعودي توزع على الشركاء املقيدين في عقد التأسيس. وبتاريخ  1,500,000ألف )وخمسمائة  م( قرر الشركاء توزيع أرباح نقدية بمبلغ مليون  30/06/2020ه )املوافق  09/11/1442* بتاريخ  

)املوافق  1443/ 21/05 بمبلغ  05/01/2021ه  نقدية  أرباح  توزيع  الشركاء  قرر  )  ةوخمسمائ  مليونينم(  وبتاريخ 2,500,000ألف  التأسيس.  عقد  في  املقيدين  الشركاء  على  توزع  سعودي  ريال   )

( ريال سعودي توزع على الشركاء  4,699,772)وسبعمائة واثنين وسبعين ألف أربعة ماليين وستمائة وتسعة وتسعين  بمبلغم( قرر الشركاء توزيع أرباح نقدية 15/02/2022ه )املوافق 1443/ 14/07

ريال سعودي توزع على  ( 92,759ن )يوتسعة وخمس وسبعمائةالف   وتسعينم( قرر الشركاء توزيع أرباح نقدية بمبلغ اثنين 02/04/2022هـ )املوافق 1/09/1443، وبتاريخ  لتأسيساملقيدين في عقد ا

   . الشركاء املقيدين في عقد التأسيس

 (1)واحد  بواقع    مرحلية عن النصف األول   توزيع أرباح نقديةساس ي للشركة  في النظام األ الصالحيات املمنوحة له  م( قرر مجلس اإلدارة بناًء على  15/08/2022ه )املوافق  17/01/1444** بتاريخ  

دين في سجل املساهمين، على أن سيتم عرضها على الجمعية العامة  عن كل سهم يمتلكه املساهمين املقي  ( ريال سعودي( 6,570,000)أي  بمبلغ ستة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف ) ريال سعودي 

في النظام األساس ي للشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الربع الثالث بواقع واحد   م( قرر مجلس اإلدارة بناء على الصالحيات املمنوحة له2022/ 11/ 29)املوافق    ه1444/ 05/05العادية. وبتاريخ  

دين في سجل املساهمين بتاريخ القرار، على أن سيتم عرضها على عن كل سهم يمتلكه املساهمين ( ريال سعودي( 6,570,000)أي  بمبلغ ستة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف ) ( ريال سعودي1) املقي 

 ة العامة العادية.الجمعي

 . سهم ( 6,570,000املرجح للشركة والبالغة )األسهم عدد تم احتساب ربحية السهم على أساس  ***

 

باإلضافة إلى قرار مجلس اإلدارة بتوزيع    م2022  يونيو  30م، والفترة املالية املنتهية في  2021م،  2020  وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت توزيع أرباح عن العام املالي

  ؛ إل أنها ل تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في املستقبل. م2022م وعن الربع الثالث من العام الجاري  2022أرباح مرحلية عن النصف األول من العام الجاري  

 من تارياإلدراج وتستحق األسهم محل 
ً
 السنوات املالية التي تليها. وعنهذا مستند التسجيل خ  حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا
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 تكاليف اإلدراج املباشر 6

مبلغ   املوازية  السوق  في  الشركة  املباشر ألسهم  اإلدراج  تكاليف  إجمالي  تبلغ  أن  املتوقع  املالي،  سعودي   ريال  (1,700,000)من  املستشار  أتعاب  تشمل  والتي   ،

وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج، وسيتم تضمين تكاليف اإلدراج املباشر    .املتعلقة باإلدراج املباشر في السوق املوازيةواملصاريف والتكاليف األخرى  

 بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة السوق املالية وبعد اإلدراج
ً
 .ضمن مصاريف الشركة، علما
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 إلقرارات ا 7

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:  

 في الوضع املالي خالل الـ ) •
ً
 ملحوظا

ً
صدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ُ
 األخيرة 12لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال امل

ً
من تاريخ هذا   ( شهرا

 . املستند

منح أي عمولت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي   •
ُ
صدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما  لم ت

ُ
عوض غير نقدي من قبل امل

 يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم. 

بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة  املخاطر املتعلقة  ( "2.1.38)الخطر رقم  من هذا املستند،    (28)صفحة  ورد في  بخالف ما   •

لم يكن هناك أي  تغير  ،  " في هذا املستند( "عوامل املخاطرة 2)  " في القسم(19  -  جائحة فيروس كورونا )كوفيدالنتشار العاملي املستمر ل بما في ذلك  

 سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل. 

  من أقربائهم أي  من هذا املستند (68الصفحات )ج، ما ورد في بخالف  •
صدر. أ، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي 

ُ
 سهم أو مصلحة من أي نوع في امل

أن الشركة ليست    ( "عوامل املخاطرة" في هذا املستند،2بالدعاوى القضائية" في القسم )  رتبطةامل  "املخاطر  (2.1.27)ماورد في الخطر رقم    باستثناء •

 في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
ً
 خاضعة ألي  دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 .كما بتاريخ هذا املستند الشركات نظام مأحكا مخالفتها لها  يسبق ولم الشركات نظام أحكام بجميع ملتزمة الشركة أن •

 ل •
ً
لمادة عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إل بموافقة من الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة وذلك تطبيقا

 للشركة.عضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة أ من  أي يشترك ، وكما في تاريخ هذا املستند ل( من نظام الشركات 72الثانية والسبعين )

 . املستند هذا في تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل  طلب على تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ل أنه •

 . أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  •

 ها في السوق املوازية. أسهم إلدراج الالزمة املوافقات جميع على حصلت  قد الشركة أن •

  املمكن   من  أخرى   جوهرية  مخاطر  بأي  علم   على  ليسوا  اإلدارة   مجلس  أعضاء  فإن  ،" في هذا املستنداملخاطرة   عوامل( "2)  قسمال  في  ورد  ما  باستثناء  •

 .الشركة أسهم في الستثمار في  املحتملين املستثمرين قرار على تؤثر أن

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ل  •
ً
 . 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 ل  •

  من  القتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة  مجلس  ألعضاء تجيز  صالحية أي توجد ل  •
ُ
 صدر. امل

ا أو الشركة إدارة  مجلس أعضاء من عضو  أي إفالس عن اإلعالن يتم لم أنه  •   ولم  اإلدارة  مجلس  سر  أمين أو بالشركة التنفيذية اإلدارة  أعضاء من أيًّ

 . إفالس إجراءات ألي يخضعوا

 ممانعة الجهات املمولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق املوازية. أن الشركة حصلت على عدم  •

   .حتى تاريخ هذا املستند هيئة الزكاة والضريبة والجماركقائمة من قبل أو ضريبية ل يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية  •

ــة   • ــاريخ  بعقـــد القرض املبرم مع صـــــــــــــنـــدوق التنميـــة الزراعي الســـــــــــــعوديأن الشـــــــــــــركـــة ملتزمـــة بجميع الشـــــــــــــروط والتعهـــدات املتعلقـ هـ 03/05/1435  بتـ

 حتى تاريخ هذا املستند. م(  05/03/2014)املوافق

 .م2023من العام األول الربع أن الشركة ملتزمة بتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية خالل  •
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج املباشر وشروطه 8

 تقد م طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق املوازية  8.1

  العالقة  ذات الجهات إلى املطلوبة املستندات جميع تقديم هيئة السوق املالية السعودية، وتم إلى املستند لهذا الخاضعة تسجيل األسهم بطلب الشركة تقدمت

املوازية، بما في ذلك موافقة    السوق   في   الشركة  ألسهم   املباشر   واإلدراج التسجيل  بعملية  املتعلقة   املوافقات  جميع   على  الحصول   وتم   املتطلبات،  جميع  واستيفاء

  .الهيئة على مستند التسجيل هذا

 عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم  اإلسترشاديسعر السهم  8.2

 على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات 
ً
فإنه يتم نقل امللكية بموجب عقد بيع بين الطرفين وليس    ل توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا

   للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم.

 لذلك،  يقين املالية )يقين كابيتال(  شركة والتي قامت بها للشركة العادلة السوقية القيمة تحديد خالل من اإلسترشادي السعر تحديد تم
ً
"املستشار املالي". وفقا

رأس  ليه بأن  إمما تجدر اإلشارة  سعودية، و   ( ريالت10سمية للسهم عشرة )القيمة ال   ريال سعودي، وتبلغ  (91)  واحد وتسعين  للسهم  اإلسترشادييبلغ السعر  

( سهم عادي 6,570,000م إلى ستة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف )( ريال سعودي مقس  65,700,000خمسة وستين مليون وسبعمائة ألف )الحالي  مال الشركة  

 .بالكاملمدفوعة القيمة 

 إلى   9:30سعر الفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد الفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساعة  يتم تحديد
ً
صباحا

(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر ال  10:00الساعة  
ً
عادل الذي يتم عنده صباحا

(.  30تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة املزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر الفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ )%
ً
 وهبوطا

ً
السعر  ويعتبر  ارتفاعا

حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة    بيقتط  یتم، كما سسعر اإلدراج لليوم األول فقط  العادلة وهوكمرجع فقط للقيمة السوقية    اإلسترشادي

، مما    %،10إلى    یةاملال
ً
 أو انخفاضا

ً
 ید بناًء على السعر املرجعي الجد  یةللورقة املال  یدحد ثابت جد  یدمزاد التذبذب السعري، لتحد  یلإلى تفع  یؤدي سواًء ارتفاعا

،  10%إلى    یةي ملدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة املالالسعر   تذبذبمزاد ال  یفعل لسعري. و االناتج من مزاد التذبذب  
ً
 أو انخفاضا

ً
ھو مزاد  و ، سواًء ارتفاعا

یه  ُتبنى عل  یدسعر مرجعي جد  هنتج عني عدة مرات خالل جلسة التداول و   یتكرر أن    یمكن إلى الحد الثابت للتذبذب السعري و   یةسعر الورقة املال  یصلعندما    یبدأ

ب  سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى من اإلدراج، وابتداًء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذ  ثابتة.  یةحدود سعر 

 لاوراق املالية املدرجة في
ً
( 30)% املوازية إلى السوق  السعرية اليومية وفقا

ً
 وهبوطا

ً
 . السعري  ، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذبارتفاعا

   دقيقتين   ملدة يتم تمديد مزادي الفتتاح واإلغالق  
ً
  السفلي   أو  العلوي   الحد  نهاية  عند  الفتراض ي  السعر   أن  حال   في  أو  ،مطابقة  غير   سوق   أوامر  وجود   حال   في  تلقائيا

 التداول   لجلسة  بالنسبة  أما.  مساء  3:12:30  و  مساء  3:12:00  بين  يوميا  متغير   بشكل  ثانية  30  خالل  املزاد  سينتهي  الحالة،  هذه   في(.  10%-)+/  الثابت  الحد  من

 .مساء  3:20:00 وتنتهي اإلغالق مزاد نهاية بعد مباشرة  تبدأ سوف  فإنها اإلغالق سعر على

 اآلتي:  حسب واإلغالق الفتتاح أسعار السوق  وتحسب

 .املالية األوراق من تداولها يمكن التي الكمية من األقص ى الحد سعر التداول  نظام يحدد (أ

 كان هناك سعران أو أكثر قد يتداولن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد أدنى متبقي، وهو عدد األوراق املالية   إذا (ب

 غير املطابقة بهذا السعر. 

 إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى املتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:   (ج

 عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط.   .1
ً
 األعلى سعرا

 عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف البيع فقط.   .2
ً
 األقل سعرا

ب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة تغ .3 ير السعر  )ج( متوسط أسعار )أ( و )ب( عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. ُيقر 

 عند اإلمكان. 
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 :اآلتي الجدول  في املحدد الجلسات تسلسل التداول  يوم ويتبع .اململكة في الرسمية العطالت باستثناء خميس،ال  يوم إلى األحد يوم من األسهم تداول  يكون 
 تسلسل الجلسات :  (93)الجدول رقم 

 الجدول الزمني الجلسة

 10:00 –  9:30 الجلسة األولى: مزاد الفتتاح  

 15:00- 10:00 تنفيذ –الجلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:10- 15:00 الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق 

 15:20 – 15:10 الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 

 16:00 – 15:00 الجلسة الخامسة: السوق مغلق

 تداول  -املصدر: إجراءات التداول والعضوية 

وإلغاؤه خالل الجلسة    يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر .أ

 الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير املنفذة خالل يوم التداول. 

 .وامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثةتعرض األ  .ب

طابق األوامر .ج
ُ
 في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.  ت

 خالل  انتهاءيحدد وقت 
ً
 حددة للجلستين في الجدول أعاله. ثانية وفق األوقات امل 30الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا

 األوقات والظروف التي  جوز فيها تعليق أسهم الشركة  8.3

 صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 8.3.1

، وذلك في أي من الحالت اآلتية: األوراق املالية املدرجةيجوز للهيئة تعليق تداول  .1
ً
 أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.   (أ
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في اللتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. (ب
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

 إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. (ج

 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة لستمرار إدراج األسهم في السوق.  (د

عن معلومات كافية تتعلق بالكيان    شركةال  تصفقة املقترحة. وفي حال أعلنعند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ل يتضمن معلومات كافية بشأن ال (ه

، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، فللهيئة  الشركةاملستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن  

 اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.

 لذلك.  الشركةومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر على عند تسرب معل (و
ً
 تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا

 متطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية   (ز
َ
ستوف

ُ
بعد مض ي املدة املحددة في الفقرة الفرعية    اإلدراج  قواعدمن    واألربعينإذا لم ت

 من الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.( 1)

 % فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس. 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة   (ح

 ب نظام اإلفالس. جصدر لدى املحكمة بمو عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للم  (ط

 ظام اإلفالس. عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب ن (ي

 ر بموجب نظام اإلفالس. عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصد (ك

 يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:  .2

 للمستثمرين.  (أ
ً
، وعدم وجود ضرورة لستمرار التعليق حماية  معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف 

 أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.  (ب

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ال (ج
ُ
 تزام امل

 عن مزاولة نشاطاته (د
ً
من قبل    عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 اإلدراج.  السادسة والثالثون لقواعد املادة  من)أ(  الفقرة  من( 13) الفرعيةالجهة املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 

  لم ما اإلفالس نظام اإلدارية بموجب التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح برفض  النهائي املحكمة حكم صدور   عند (ه
ً
ُموقفا  مزاولة عن يكن 

السادسة والثالثون    املادة   من  (أ)   الفقر ( من14)  الفرعية الفقرة  وفق التعليق كان حال في وذلك ذات العالقة، املختصة الجهة قبل من نشاطاته

 اإلدراج.  لقواعد
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 : ةتيفي أي من الحالت اآل للشركةتعلق السوق تداول األوراق املالية  .3

وائح التنفيذية ذات العالقة املالية الدورية وفق اعند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماته (أ
 
 .الل

إلى حين إزالة الرأي املعارض أو المتناع عن    القوائم املالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأيعند تضمن تقرير مراجع الحسابات على   (ب

 .إبداء الرأي

للشركة لتصحيح أوضاعها    املالية  إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق  (ج

 فق الهيئة على خالف ذلك.  ما لم توا

 بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.  للشركةعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية  (د

  تلي   واحدة   تداول   جلسة  مض ي  بعد   اإلدراج،  لقواعد  والثالثون   السادسة  املادة ( من الفقرة )ج( من  2( و)1السوق التعليق املشار إليه في الفقرات )  ترفع  .4

  سبب   انتفاء  تلي  تداول   جلسات  خمس  تتجاوز   ل  مدة   خالل  التعليق  السوق   ترفع  املنصة،  خارج  املصدر  أسهم  تداول   إتاحة  حالة  وفي  التعليق،  سبب  انتفاء

 .التعليق

لواردة في  للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إدا رأت من املرجح حدوث أي  من الحالت ا  يجوز  .5

 .اإلدراج لقواعد والثالثون   السادسة املادة الفقرة )أ( من 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. بنظام السوق املاليةالستمرار في اللتزام  أسهمهاُعلق تداول  يالت الشركةعلى  يجب .6

 . أسهم الشركةإجراءات  مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج    الشركة  تخذت( أشهر من دون أن  6)  مدة   األسهماستمر تعليق تداول    إذا .7

يلغى إدراج أسهم    الشركةإكمال    عند .8 تقديم طلب جديد إلدراج    افعليه  ،افي إعادة إدراج أسهمه  رغبت الشركة. وإذا  الشركةلعملية استحواذ عكس ي، 

  اأسهمه
ً
 العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية واللتزامات املستمرة. واستيفاء املتطلبات ذات لقواعد اإلدراجوفقا

 .العالقة ذات السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح على  بناءً  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول  بتعليق املادة  هذه  تخل   ل .9

 االختياري لإلدراج  اإللغاء 8.3.2

تقديم   الشركةإلغاء اإلدراج إل بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على  في السوق  إدراج أوراقها املاليةللشركة بعد ل يجوز  .1

 بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية: املالية طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق 

 اإللغاء. األسباب املحددة لطلب  (أ

 نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )د( أدناه. (ب

  اتخذهتر  نسخة من املستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخ (ج

 .شركةال

 .بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة القانوني املعينين أسماء ومعلومات التصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار (د

 قبول طلب اإللغاء أو رفضه.  -بناًء على تقديرها -يجوز للهيئة  .2

 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.  الشركةيجب على  .3

أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل    الشركة، يجب على  شركةالعند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب   .4

 سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر. 

صدر  8.3.3
ُ
 تعليق التداول املؤقت بطلب من امل

   املالية  اأوراقه  تداول   تعليق  السوق   من   طلبت  أن   للشركة  يجوز  .1
ً
  بموجب   تأخير   دون   من  عنه  اإلفصاح  يجب  التداول   فترة   خالل  حدث  وقوع   عند  مؤقتا

  األوراق   تداول   بتعليق  السوق   وتقوم  التداول،  فترة   نهاية  حتى  سريته  تأمين  الشركة  ستطيعت  ول  السوق   قواعد  أو  التنفيذية  لوائحه  أو  املالية  السوق   نظام

 . للطلب تلقيها فور  املصدر لذلك املالية

   التداول   تعليق  عند .2
ً
  له   املتوقعة  واملدة   التعليق  سبب   عن   -  ممكن   وقت   أقرب  -  في  للجمهور   فصح ت   أن  الشركة  على  يجب   املصدر،  طلب  على   بناءً   مؤقتا

 . الشركة نشاطات في تأثيره  ومدى إليه أدى الذي الحدث وطبيعة

   التداول   تعلق  أن    للهيئة  يجوز  .3
ً
  أن   وترى   الشركة  نشاطات  في   تؤثر   قد  ظروف   هناك  تكون   أو  معلومات  لديها   يكون   عندما  الشركة  من   طلب  دون  من  مؤقتا

  للتداول   املؤقت  للتعليق  املالية  اأوراقه  تخضع  عندما  الشركة  على  ويجب.  املستثمرين  بحماية  تخل  أو  املالية  السوق   نشاط  في  تؤثر  ربما  الظروف  تلك

 . السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام اللتزام في الستمرار
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، ومن املحتمل  الشركة  نشاطات  في  تؤثر  قد  ظروف  أو  معلومات  لها  تبين  إذا  أعاله   املذكورة (  ج)  الفقرة   وفق  صالحيتها  ممارسة  الهيئة  على  تقترح  أن  للسوق  .4

 . أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين

 . ذلك خالف املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله،( ب) الفقرة  في إليه املشار اإلفصاح في املحددة  املدة  انتهاء  عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع  .5

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  8.3.4

صدر  رغب  إذا
ُ
 املالية  األوراق  طرح  قواعد  في  عليها  املنصوص   اإلجراءات  وفق  جديد  طلب  تقديم  عليه  يجب  إدراجها،  طلب  إلغاء  سبق  مالية  أوراق  إدراج  في  امل

 .اإلدراج وقواعد املستمرة  واللتزامات

افقات التي ستدرج األسهم بموجبها  8.4  القرارات واملو

 تتمثل القرارات واملوافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

ه 25/10/1443بتاريخ    ملساهمي الشركة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازيةغير العادية  إلى الجمعية العامة    توصية مجلس اإلدارة  •

 . م(26/05/2022 )املوافق

على توصية مجلس اإلدارة باإلدراج املباشر  م(  04/06/2022ه )املوافق  05/11/1443بتاريخ  ملساهمي الشركة  غير العادية  موافقة الجمعية العامة   •

 وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة.ألسهم الشركة في السوق املوازية 

ه )املوافق 29/03/1444وذلك بتاريخ  ملوازية  على طلب اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق ا  شركة تداول السعودية )تداول السعودية(موافقة   •

 م(. 25/10/2022

لية بتاريخ  موافقة هيئة السوق املالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املا •

 م(.28/12/2022ه )املوافق 04/06/1444

 الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(: 8.5

   (12)  اثني عشر   أسهمهم مدة   في املستند التصرف    في هذا  (ح) في الصفحة  ذكورين  امل  املساهمين   كبار  يحظر على
ً
  السوق من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في    شهرا

 املسبقة.، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املوازية

 ( السعود ة السعود ة )تداول  شركة تداول نبذة عن  8.6

  عملية   تتم.  م1990  عام  اململكة  في  كترونيإللا  سهمأل ا  تداول   وبدأ  كتروني،إللا املالية  وراقأل ا  معلومات   لنظام بديل  كنظام  م2001  عام  في  تداول   نظام  تأسيس   تم

 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 التداول 

   10  الساعة  من  واحدة   فترة   على
ً
،  3  الساعة  وحتى  صباحا

ً
  من   وإلغائها  وتعديلها  وامرأل ا  بإدخال  فيسمح  وقاتأل ا  هذه   خارج  أما.  وامرأل ا  تنفيذ   هااللخ  ويتم   عصرا

  9:30 الساعة
ً
   10 الساعة وحتى صباحا

ً
 . صباحا

   وامرأل ا  أولوية  وتحديد  استقبال  ويتم  وامر،لا   آلية  مطابقة  اللخ  من  الصفقات  تنفيذ  ويتم
ً
 أو   السوق   أوامر  تنفذ  عام  وبشكل.  للسعر  وفقا

ً
  املشتملة   األوامر  وهي  ل

 وفق تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة  إدخال حال وفي ،السعر محددة  وامرأل ا وتليها سعار،أل ا أفضل على
ً
 .اإلدخال لتوقيت  ا

  ملزودي   فوري  بشكل  السوق   بيانات  توفير   ويتم   نترنت،إل ا  على  تداول   موقع   أبرزها  مختلفة  قنوات  اللخ   من  املعلومات   من   شامل  نطاق  بتوزيع   تداول   نظام  يقوم

 آلي الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل  املعروفين املعلومات
ً
 (. T+2) حسب عمل يومي خالل ا

  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 ضمان
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 للمعا نة  املتاحة املستندات 9

،  61311الرمز البريدي    51846في محافظة خميس مشيط، مركز وادي بن هشبل، ص.ب  ستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشركة  

 إلى الساعة    9خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة  اململكة العربية السعودية  
ً
مساًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها    4صباحا

(،  Directlisting@yaqeen.sa" للمستثمرين املؤهلين عند طلبهم من خالل البريد اإللكتروني للمستشار املالي: )يقين املالية )يقين كابيتال(املستشار املالي "شركة  

( أيام قبل 7تقل تلك الفترة عن )  م( )على أل07/02/2023ه )املوافق  16/07/1444م( وحتى تاريخ  19/01/2023ه )املوافق  26/06/1444تاريخ  ابتداًء من  وذلك  

 اإلدراج(:  

 والتعديالت التي طرأت عليه.للشركة  األساس ي النظامعقد التأسيس و  ▪

 التجاري للشركة.  السجل ▪

 .(كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية)موافقة هيئة السوق املالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية  ▪

 . على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية شركة تداول السعودية )تداول السعودية(موافقة  ▪

 .مجلس إدارة الشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية توصية ▪

 موافقة الجمعية العامة للشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.  ▪

لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية )تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املالي(   اإلسترشادياآللية التي ُحدد بناًء عليها السعر   ▪

  املؤهلين   للمستثمرين"  يقين املالية )يقين كابيتال(   شركة"  املالي  املستشار  سيتيحها  افتراضية  بيانات  غرفة  خالل  من طالع عليه  والتي يمكن ال 

 .((Directlisting@yaqeen.sa املالي للمستشار اإللكتروني البريد خالل من طلبهم عند

أشهر   الستة، والقوائم املالية األولية املوجزة املفحوصة لفترة  م2021ديسمبر    31املنتهية في  القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية   ▪

 .هاواإليضاحات املرفقة بم 2022 يونيو 30املنتهية في 

 :من لكل   مستند التسجيل خطابات املوافقة على تضمين السم والشعار واإلفادة في  ▪

 .شركة يقين املالية )يقين كابيتال("  املالي املستشار .1

   املحاسبون املتحدون لإلستشارات املهنية".شركة " القانوني املحاسب  .2
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 تقرير املحاسب القانوني  10

 م  2021ديسمبر  31ة للسنة املالية املنتهية في ائم املالية املراجعالقو  10.1
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 م2022  ونيو   30أشهر املنتهية في   الستةالقوائم املالية األولية املوجزة املفحوصة لفترة  10.2
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