نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
فترة التداول:
تبدأ من يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م)

شركة الباحة لالستثمار والتنمية

وتنتهي في يوم اإلثنين 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م).

شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )5800005960الصادر بتاريخ 1413/07/19ه
(الموافق 1993/01/12م).
ً
ً
طرح ( )12,000,000اثنا عشرمليون سهما عاديا بسعرطرح يبلغ ( )10عشرة رياالت سعودي للسهم الواحد عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية
بقيمة إجمالية تبلغ ( )120,000,000مائة وعشرين مليون ريال سعودي ،تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة .٪67.79
شركة الباحة لالستثمار والتنمية (ويشار إليها فيما بعد بـ «شركة الباحة» أو
«الشركة») هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير
التجارة رقم  600وتاريخ 1413/06/05هـ ،والسجل التجاري رقم 5800005960
الصادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الباحة بتاريخ 1413/07/19هـ
(الموافق 1993/01/12م) .يبلغ رأس مال الشركة الحالي ()177,000,000
مائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )17,700,000سبعة
عشر مليون وسبعمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت
سعودية للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بـ «سهم حالي» وإلى جميعها بـ «أسهم
حالية») وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل .وال يوجد ضمن مساهمي
شركة الباحة لالستثمار والتنمية مساهمون كبار ممن يمتلكون  ٪5أو أكثر من
أسهم الشركة.
أو�صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/03/24ه
(الموافق 2020/11/10م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق
أولوية بقيمة ( )120,000,000مائة وعشرين مليون ريال سعودي.
في يوم اإلثنين 1443/07/20ه (الموافق 2022/02/21م) وافقت الجمعية
العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمالها من خالل إصدار أسهم حقوق
أولوية ،ويتمثل االكتتاب في طرح ( )12,000,000اثنا عشر مليون سهم عادي
جديد (يشار إليها مجتمعة بـ ـ ـ «أسهم حقوق األولوية» ومنفردة بـ «سهم حقوق
األولوية») بسعر طرح يبلغ ( )10عشرة ريال للسهم الواحد («سعر الطرح»)،
وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك لزيادة
رأس مال الشركة من ( )177,000,000مائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي
مقسم إلى ( )17,700,000سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف سهم عادي،
إلى ( )297,000,000مائتان وسبعة وتسعين مليون ريال سعودي ،مقسم إلى
( )29,700,000تسعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف سهم عادي.
سوف يتم إصدارحقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشارإليها مجتمعة
ب «حقوق األولوية» ومنفردة بـ «حق األولوية») للمساهمين المالكين لألسهم
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على
زيادة رأس المال («تاريخ األحقية») والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى
مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ 1443/07/٢٠ه (الموافق
2022/02/٢١م) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين المقيدين» ومنفردين بـ
«المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين
ً
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أخذا في االعتبار إجراءات التسوية بعدد
( )0.6779حق لكل ( )1سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية
االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعرالطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين
(«المستثمرين الجدد») – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في
األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية
السعودية («تداول» أو «السوق») ،وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم
اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) على أن تنتهي فترة التداول
في يوم اإلثنين 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م) («فترة التداول»)،
بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق
2022/03/10م) («فترة االكتتاب») ،وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمرفترة التداول حتى انتهاء اليوم
السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع
من بداية نفس الفترة.

المستشار المالي

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول
وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن
ً
طريق السوق .كما يحق لهم أيضا عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي
يمتلكونها.
كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق
عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:
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سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد
االكتتاب في األسهم الجديدة.
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سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد
ً
أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له
االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
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سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية
عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات
وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء
باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى
الوسيط.
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وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية»)
فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي (ويشار
إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح
المتبقي»).
وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية
ً
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم الثالثاء
وسيتم استقبال تلك العروض
ً
1443/08/12ه (الموافق 2022/03/15م) وحتى الساعة الخامسة مساء من
يوم األربعاء 1443/08/13ه (الموافق 2022/03/16م) (ويشار إليها بـ «فترة
الطرح المتبقي») وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية
ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أال يقل عن سعر الطرح) على أن
يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس
العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها
بالمثل ،وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي
للشركة ،وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح بدون احتساب أي رسوم أو
استقطاعات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في
موعد أقصاه 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور
األسهم ،فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها
بسعر الطرح (الرجاء مراجعة القسم (« )13المعلومات المتعلقة باألسهم
وأحكام الطرح وشروطه») .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في
موعد أقصاه 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م) (ويشار إليه بـ «تاريخ
التخصيص») (الرجاء مراجعة القسم (« )13المعلومات المتعلقة باألسهم
وأحكام الطرح وشروطه»).
وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة ( )297,000,000مائتان
وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي ،مقسم إلى ( )29,700,000تسعة وعشرين
مليون وسبعمائة ألف سهم عادي.

متعهد التغطية
ومدير االكتتاب

ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشارإليها ب ـ «الهيئة») وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم
واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل
ّ
الهيئة والسوق المالية السعودية ّ
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت
أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال
أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على ّ
عن ّ
أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/05/09ه (الموافق 2021/12/13م).

فترة االكتتاب:
تبدأ من يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م)
وتنتهي في يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م).

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق
ً
تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما
لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل
مساهم في الشركة (ويشار إليه بـ «المساهم») حضور اجتماع الجمعية العامة
ً
(سواء العادية أو غير العادية)
للمساهمين (ويشار إليها بـ «الجمعية العامة»)
والتصويت فيه .وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن
توزيعها بعد تاريخ إصدارها (إن وجدت).
بتاريخ 1413/06/05ه (الموافق 1992/11/30م) تم إدراج أسهم الشركة في
السوق بعدد ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي وبقيمة إسمية
قدرها ( )100مائة ريال للسهم الواحد ،برأس مال يبلغ ()150,000,000
مائة وخمسين مليون ريال سعودي ،وبتاريخ 1438/08/06ه (الموافق
2017/05/02م) تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة
رأس مال الشركة إلى ( )295,000,000مئتين وخمسة وتسعين مليون ريال
سعودي لغرض االستحواذ على شركة المراكز الراقية ،وكذلك تخفيض رأس
مال الشركة من ( )295,000,000مئتين وخمسة وتسعين مليون ريال سعودي
إلى ( )177,000,000مائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض
عدد األسهم إلى ( )17,700,000سبعة عشرمليون وسبعمائة ألف سهم عادي.
ً
يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية («تداول»
أو «السوق») .وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية
السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة ،كما قدمت طلب إلى
مجموعة تداول السعودية («تداول») لقبول إدراجها ،وقد تم تقديم جميع
المستندات المطلوبة واستيفاء كافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة
في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة
ً
ورد الفائض (فضال راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب»).
ً
وسيكون التداول في األسهم الجديدة – بعد تسجيلها وقبول إدراجها – متاحا
لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ولمواطني الدول األعضاء في
مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية،
باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار
ً
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة .وعالوة على
ذلك ،يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب الحصول على الفوائد
االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع
األشخاص المرخص لهم من الهيئة («الشخص المرخص له») ،مع العلم بأن
الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة
(أ) والقسم (« )2عوامل المخاطرة» الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار
استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة
ً
المساهمين بزيادة رأس المال وفقا لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة على
الموافقات النظامية ،ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية
للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ 1443/٠٦/٢٨ه
(الموافق 2022/٠١/٣١م) ،وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول
على موافقة المساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية ،فإن إصدار أسهم
ً
حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا ،وفي ذلك الوقت سوف تعتبرهذه النشرة الغية
وسيتم إشعارالمساهمين بذلك.

إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية عن شركة الباحة لالستثمار والتنمية وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب في األسهم
الجديدة ،سوف تتم معاملة المكتتبين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من المقرالرئي�سي
للشركة أو مدير االكتتاب أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.albahacompany.comأو موقع هيئة السوق المالية ( )www.cma.org.saأو موقع
المستشارالمالي ( )www.aldukheil.com.saأو موقع السوق المالية السعودية «تداول» (.)www.saudiexchange.sa
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وفي
ّ
حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية خالل ستة أشهرمن تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعدت موافقة الهيئة ملغاة.
ً ً
ً
عينت الشركة مجموعة الدخيل المالية مستشارا ماليا لالكتتاب («المستشار المالي») ،وشركة الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال) مديرا لالكتتاب («مدير
ً
االكتتاب») ومتعهدا لتغطية االكتتاب («متعهد التغطية») فيما يتعلق بعملية طرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.
ً
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها وفقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة
العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدارهذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن
أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة ،وال تتحمل هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية (تداول) أي مسؤولية عن
ً
محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة
اإلصدارهذه أو عن االعتماد على أي جزء منها.
ً ً
وعلى الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءا كبيرا من المعلومات
الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،وبالرغم من أنه ليس لدى المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو الشركة أو أي من مستشاريها الذين
تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه
المعلومات من قبل الشركة أو أي من مستشاريها .وعليه ،فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثرالوضع المالي للشركة وقيمة األسهم بشكل سلبي نتيجة
للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن نطاق سيطرة
الشركة (لمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى القسم (« )2عوامل المخاطرة») .وال ينبغي اعتبارتقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم
الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنه وعد أو تأكيد أو إقراربتحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبارنشرة اإلصدارهذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب .وتعتبرالمعلومات
الموجودة في نشرة اإلصدارهذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتباراألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة.
ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه ،وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة
بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثماروالمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدارهذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة –

التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق») .وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1443/07/27هـ
(الموافق 2022/02/28م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم اإلثنين 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م) («فترة التداول») ،بينما تستمرفترة االكتتاب حتى
يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م) («فترة االكتتاب») .وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين
تستمرفترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمرفترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة .وسيكون بإمكان المساهمين
المقيدين في تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق .كما سيكون
بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول .وسيتاح االكتتاب في األسهم
ً
الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحله واحدة وفقا لما يلي:
 1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.ً
 2سيتاح للمساهم المقيد لالكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شرائه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بهابعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
 3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).ً
 4سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،باإلضافة إلىاالكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») ستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي (ويشار
إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي») .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية
ً
صباحا يوم الثالثاء 1443/08/12ه (الموافق 2022/03/15م) وحتى الساعة الخامسة ً
ً
مساء يوم األربعاء
ابتداء من الساعة العاشرة
وسيتم استقبال تلك العروض
1443/08/13ه (الموافق 2022/03/16م) («فترة الطرح المتبقي») .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل
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فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم
فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزيع باقي متحصالت عملية
الطرح (إن وجدت) (بما يتجاوز سعرالطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر
ً
الطرح (فضال راجع القسم (« )١٣المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة) .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في
ً
موعد أقصاه األحد 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م) («تاريخ التخصيص») (فضال راجع القسم («( )١٣المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح
وشروطه» من هذه النشرة).

المعلومات المالية

ً
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م ،وفقا للمعاييرالمحاسبية الدولية ( ،)IFRSوتمت
مراجعة القوائم المالية من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم ،وتصدرالشركة قوائمها بالريال السعودي.
تجدر اإلشارة إلى أن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح ،وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة
في بعض الجداول ،قد يظهراختالف بسيط في األرقام المذكورة بالجداول مقارنة بتلك المذكورة في هذه النشرة.

التوقعات المالية واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة ،وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن
تلك االفتراضات ،وبالتالي ،فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت
ً
بناء على العناية المهنية الالزمة.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ،ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات مثل «تخطط» أو
«تقدر» أو «تعتقد» أو «تعتزم» أو «تتوقع» أو «ربما» أو «سوف» أو «ينبغي» أو «من المتوقع» أو «سيكون» أو ُ«يخمن» أو «قد» أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها
ً
من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضمانا لألداء
ً
المستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعا
ً
ً
ً
صراحة أو ضمنا في اإلفادات المستقبلية المذكورة .وقد تم استعراض بعض المخاطرأو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثربصورة أكثرتفصيال في أقسام
أخرى من هذه النشرة (ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى القسم (« )2عوامل المخاطرة») .وفي حال تحقق واحد أو أكثرمن هذه المخاطرأو األمور غيرالمؤكدة
أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدارتكميلية لهيئة السوق المالية إذا تبين لها في أي وقت
بعد تاريخ نشرنشرة اإلصداروقبل اكتمال الطرح ،أي من الحاالت التالية:
 1وجود تغييرمهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو 2ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.وفيما عدا هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة ،سواء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية أو جديدة أو نتيجة
وقوع حوادث مستقبلية أو غيرذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطرواالفتراضات واألمور غيرالمؤكدة األخرى ،فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية الواردة في هذه
ً
النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة ،أو قد ال تحدث إطالقا .وعليه ،فإنه يجب على المكتتبين دراسة جميع التوقعات واإلفادات المستقبلية في ضوء
هذه اإليضاحات والتفسيرات ،وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أسا�سي.
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دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة
المنصب

الجنسية

العمر

صفة
العضوية

نسبة الملكية
()1
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

50

غيرتنفيذي

%3.72

-

2019/02/10م

إبراهيم عبد الله راشد بن كليب

نائب الرئيس –
الرئيس التنفيذي

سعودي

45

تنفيذي

%2.46

-

2019/02/10م

عبد العزيزصالح محمد الحمادي

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

45

غيرتنفيذي

%4.67

-

2019/02/10م

سعد عبد المحسن عبد العزيزالحميدي

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

45

مستقل

%0.00005

-

2019/02/10م

تركي عبد الرحمن عبد الله الرصيص

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

48

مستقل

%0.00005

-

2019/02/10م

مشعل محمد حسن مفتي

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

38

تنفيذي

%0.0042

-

2019/02/10م

زياد محمد سلطان العمرو

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

40

مستقل

%0.0033

-

2019/02/10م

سعد محمد حمد بن سيف

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

49

مستقل

0.000005

-

2019/02/10م

االسم
محمد صالح محمد الحمادي

()2

تاريخ العضوية

()3

المصدر :الشركة.
( )1نسب الملكية المذكورة تقريبية.
( )3تمثل التواريخ المذكورة تواريخ تعيينهم في المناصب الحالية.

عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة
شركة الباحة لالستثماروالتنمية
مدينة الباحة ،طريق الملك فهد
ص ب  ،448الرياض 22888
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )17( 7223333 :
فاكس+966 )17( 7224445 :
موقع إلكترونيwww.albahacompany.com :
بريد إلكترونيinvest@albahacompany.com :

ممثلي الشركة
إبراهيم بن عبد الله بن كليب

عبد العزيزبن صالح الحمادي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

ص ب  ،231028الرياض 11321

ص ب  ،231028الرياض 11321

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 2223040 :

هاتف+966 )11( 4648418 :

فاكس+966 )11( 2173661 :

فاكس+966 )11( 2173661 :

موقع إلكترونيwww.albahacompany.com :

موقع إلكترونيwww.albahacompany.com :

بريد إلكترونيceo@albahacompany.com :

بريد إلكترونيinfo@albahacompany.com :

أمين سرمجلس اإلدارة
عبد العزيزبن صالح الحمادي
عضو مجلس اإلدارة
ص ب  ،231028الرياض 11321
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4648418 :
فاكس+966 )11( 2173661 :
موقع إلكترونيwww.albahacompany.com :
بريد إلكترونيinfo@albahacompany.com :

شركة الباحة لإلستثمار والتنمية | ج

سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية (تـداول)
أبراج التعاونية ،البرج الشمالي
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920001919 :
فاكس+966 )11( 2189133 :
موقع إلكترونيwww.saudiexchange.sa :
بريد إلكترونيcsc@tadawul.com.sa :

المستشارالمالي
مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد
ص.ب  ،2462الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4309800 :
فاكس+966 )11( 4787795 :
موقع إلكترونيwww.aldukheil.com.sa :
بريد إلكترونيinfo@aldukheil.com.sa :

المستشارالقانوني
شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
مركزالسيف – طريق الملك عبد الله – حي الورود
ص ب  ،90549الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2054555 :
فاكس+966 )11( 2054222 :
موقع إلكترونيwww.ssifrm.com :
بريد إلكترونيcoprporate@ssfim.com.sa :

المحاسب القانوني
شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم -محاسبون ومراجعون قانونيون
عضو كرو الدولية
شارع األميرمحمد بن عبد العزيز
ص ب  ،10504الرياض 11443
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2175000 :
فاكس+966 )11( 2176000 :
موقع إلكترونيwww.crowe.com/sa :
بريد إلكترونيinfo@crowe.sa :

متعهد التغطية ومديراالكتتاب
شركة الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال)
الرياض – طريق الملك فهد
ص ب  ،20438الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2256000 :
فاكس+966 )11( 2256068 :
موقع إلكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
بريد إلكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :

تنويه :قدم المحاسب القانوني وجميع المستشارين المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة .ولم يقم أي منهم بسحب هذه
الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة .وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين القانونيين أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى إعطاء نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي يجب أن تؤخذ بعين
االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الشركة .لذلك ،فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة ،وينبغي على الراغبين في االكتتاب في األسهم
المطروحة قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أال يعتمد أي قراريتعلق باالستثمارفي أسهم الطرح فقط على قراءة هذا الملخص.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  600وتاريخ 1413/06/05هـ (الموافق
1992/11/30م) ،والسجل التجاري رقم  5800005960الصادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الباحة بتاريخ 1413/07/19هـ (الموافق
1993/01/12م) .يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )177,000,000مائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )17,700,000سبعة عشر
مليون وسبعمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بـ «سهم حالي» وإلى جميعها بـ
«أسهم حالية») وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل .وال يوجد ضمن مساهمي شركة الباحة لالستثمار والتنمية مساهمون كبار ممن يمتلكون
 ٪5أو أكثرمن أسهم الشركة.
ً
تتمثل أنشطة الشركة وفقا لنظامها األسا�سي فيما يلي:
 1إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقودوالمقاهي والبوفيهات والمخابز والحلويات وخدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة
والتجزئة لمواد البناء والحديد والمقاوالت العامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية والميكانيكية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالت
الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجاراألرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجارلصالح الشركة.
2 -إقامة المشروعات الصناعية المختلفة.

ً
أنشطة الشركة وفقا لنظامها األسا�سي

 3تملك واستصالح األرا�ضي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني. 4إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها ،وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 5تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وورش اإلصالح والصيانةالخاصة بذلك.
 6الوكاالت التجارية.ً
كما يجوز للشركة وفقا لما ذكرالقيام بأية أعمال الزمة أو مكملة لتحقيق تلك األغراض.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المساهمون الكبار

كما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة مساهمين كبار.

طبيعة الطرح

زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية.

الغرض من إصدارأسهم حقوق األولوية
المقترح

تهدف شركة الباحة لالستثماروالتنمية من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى ما يلي:
yاالستثمارفي أصول متنوعة مدرة للدخل.
yسداد مستحقات الربط الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
yسداد فائض بيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد األقساط المستحقة للشركة.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ( )120,000,000مائة وعشرين مليون ريال سعودي ،وسيتم استخدام
ً
متحصالت االكتتاب ،وفقا لما هو موضح بالجدول أدناه:

إجمالي المتحصالت المتوقع الحصول
عليها وتحليل ووصف االستخدام المقترح
لها

المبلغ بالريال السعودي

النسبة

االستثمارفي أصول متنوعة مدرة للدخل

90,429,923

%75.36

سداد مستحقات الربط الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

14,849,232

%12.37

سداد أمانات أسهم مزاد تحت التسوية

10,720,845

%8.93

تكاليف الطرح

4,000,000

%3.33

اإلجمالي

120,000,000

%100

تكاليف الطرح

ً
ً
تبلغ تكاليف الطرح ما يقارب ( )4,000,000أربعة ماليين ريال سعودي ،علما بأن هذا المبلغ تقديري (فضال راجع القسم رقم (« )٧استخدام متحصالت
الطرح»).

صافي متحصالت الطرح

من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح ما يقارب ( )116,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد خصم جميع تكاليف الطرح البالغة ()4,000,000
ً
أربعة ماليين ريال سعودي (فضال راجع القسم رقم (« )٧استخدام متحصالت الطرح»).

التعديالت الجوهرية التي طرأت على
المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في آخر
نشرة إصدار

تمت موافقة هيئة السوق المالية على آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 1439/07/07ه (الموافق 2017/04/04م) ،لتفاصيل عن التعديالت
الجوهرية التي طرأت على المعلومات التي اإلفصاح عنها في آخرنشرة إصدارالرجاء مراجعة القسم رقم («( )١٠المعلومات القانونية»).

رأس مال الشركة قبل الطرح

( )177,000,000مائة وسبعة وسبعون مليون ريال سعودي.

رأس مال الشركة بعد الطرح

( )297,000,000مائتان وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم قبل الطرح

( )17,700,000سبعة عشرمليون وسبعمائة ألف سهم عادي.

إجمالي عدد األسهم بعد الطرح

( )29,700,000تسعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

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

( )12,000,000اثنا عشرمليون سهم عادي.

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال
الشركة

تمثل أسهم الطرح ( )%67.79من رأس مال الشركة قبل الطرح.

سعرالطرح

( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

( )120,000,000مائة وعشرون مليون ريال سعودي.

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

( )12,000,000اثنا عشرمليون سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

( )120,000,000مائة وعشرون مليون ريال سعودي.

فئات المستثمرين المستهدفين

المساهمون المقيدون ،والمستثمرون الجدد.

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة
لدى مركزاإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

المستثمرون الجدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمين المقيدين – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس المال ،وتعتبر هذه األوراق
حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين .ويعطى كل حق لحاملة أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح .وسيتم إيداع
حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وستظهرهذه الحقوق في محافظ
المساهمين المقيدين تحت رمزجديد خاص بحقوق األولوية.

األسهم الجديدة

( )12,000,000اثنا عشرمليون سهم عادي ،والتي ستصدرنتيجة لزيادة رأس المال.

عدد حقوق األولوية ُ
المصدرة

( )12,000,000اثنا عشرمليون حق.
ً
يمنح كل مساهم ( )0.6779حق تقريبا عن كل ( )1سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية
للشركة.

معامل األحقية
تاريخ األحقية

ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة
بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وذلك بتاريخ اإلثنين 1443/07/٢٠ه (الموافق
2022/02/٢١م).
يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبرمواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية
التي تتيح هذه الخدمات أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء .كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:
 1يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترةالتداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة .كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
 2يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة .كمايحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،فسيتم
طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

طريقة االكتتاب

يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبرمواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها
الوسطاء.
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعرالطرح.

قيمة الحق االسترشادية

وستقوم «تداول» باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق ،وسيقوم أيضا مزودو
خدمات معلومات السوق بنشرهذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.
ً
هو السعرالذي يتم تداول الحق به ،علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح في يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) وتستمرحتى يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م).

فترة التداول

تبدأ فترة التداول يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) وتستمر حتى نهاية يوم اإلثنين 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م)
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) وتستمرحتى نهاية يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م)
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

سعرتداول الحق

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (األسهم المتبقية) فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي
(المؤسسات االستثمارية) .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من
ً
ً
مساء من يوم األربعاء 1443/08/13ه
الساعة العاشرة صباحا يوم الثالثاء 1443/08/12ه (الموافق 2022/03/15م) وحتى الساعة الخامسة
(الموافق 2022/03/16م) (فترة الطرح المتبقي) .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل
(شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور
األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.
سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل .وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم
المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.

طريقة التخصيص ورد الفائض
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ستحصل الشركة على إجمالي سعرالطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية ،فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح (إن وجدت) بدون احتساب أي
رسوم أو استقطاعات (أي ما يتجاوز سعرالطرح) على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم (فضال
راجع القسم (« )١٣المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م).

تاريخ رد الفائض من االكتتاب

سيتم رد الفائض من االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه يوم 1443/٠٩/٠٦ه
(الموافق 2022/04/07م).

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور
األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م) ،علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد
على سعرالطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

السعرالمعدل

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية «تداول» إلى  24.04ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية
العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال ،ويمثل ذلك انخفاض في سعرالسهم بمقدار 9.51ريال سعودي للسهم الواحد.

شروط االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات
ً
االكتتاب (فضال مراجعة القسم رقم (« )١٣المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

تداول األسهم الجديدة

يبدأ تداول األسهم الجديدة في «تداول» بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولوية .ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية
للشركة على شاشة تداول .ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو
شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية .وسيكون للمستثمرين الجدد
خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل
فترة التداول .وسيقوم نظام «تداول» بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية ،وبالتالي سيتوقف
تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

األحقية في األرباح

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

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة من فئة واحدة (أسهم عادية) ،وال يعطي أي سهم حامله أي حقوق تفضيلية ،وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل
ومساوية تماما لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
(سواء العادية أو غيرالعادية) والتصويت فيه.

القيود المفروضة على األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة ،باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.

القيود المفروضة على تداول الحقوق

ال توجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.

األسهم التي سبق ُ
للمصدرإدراجها

بتاريخ 1413/06/05ه (الموافق 1992/11/30م) تم إدراج أسهم الشركة في السوق بعدد ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي وبقيمة
إسمية قدرها ( )100مائة ريال للسهم الواحد ،برأس مال يبلغ ( )150,000,000مائة وخمسين مليون ريال سعودي ،وبتاريخ 1438/08/06ه (الموافق
2017/05/02م) تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة إلى ( )295,000,000مائتين وخمسة وتسعين مليون
ريال سعودي لغرض االستحواذ على شركة المراكز الراقية ،وكذلك تخفيض رأس مال الشركة من ( )295,000,000مائتين وخمسة وتسعين مليون
ريال سعودي إلى ( )177,000,000مائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم إلى ( )17,700,000سبعة عشر مليون
وسبعمائة ألف سهم عادي.

تنويه :يجب دراسة قسم «إشعارمهم» في الصفحة (أ) والقسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرارباالستثمارفي الحقوق أو األسهم الجديدة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع للطرح
التاريخ

اإلجراء
انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال وتحديد
ً
تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علما بأن المساهمين المستحقين هم المساهمون
المقيدون في سجل الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ االنعقاد.

يوم اإلثنين 1443/07/20ه (الموافق 2022/02/21م).

فترة التداول.

تبدأ فترة التداول من يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) وتستمرحتى يوم
اإلثنين 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م) يجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق
األولوية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب.

تبدأ فترة االكتتاب يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) وتستمرحتى يوم
الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م) ،ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق
األولوية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد – ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم
الجديدة.

تاريخ نهاية فترة االكتتاب

يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م)
ً
تبدأ فترة الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء 1443/08/12هـ (الموافق
ً
مساء من يوم األربعاء 1443/08/13هـ (الموافق
2022/03/15م) وحتى الساعة الخامسة

اإلشعاربالتخصيص النهائي

يوم األحد 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م).

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب كليا
أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

يوم الخميس 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م).

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة ،سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم
الجديدة على موقع تداول

فترة الطرح المتبقي

2022/03/16م)

مالحظة :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهرعلى موقع تداول االلكتروني ( ،)www.saudiexchange.saوالموقع االلكتروني للمستشارالمالي
( )www.aldukheil.com.saوالموقع االلكتروني للشركة (.)www.albahacompany.com

تواريخ اإلعالنات المهمة
اإلعالن

المعلن

التاريخ

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم االثنين 1443/06/28ه (الموافق 2022/01/31م).

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم األربعاء 1443/07/22ه (الموافق 2022/02/23م).

اإلعالن عن تعديل سعرسهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم األربعاء 1443/07/22ه (الموافق 2022/02/23م).

اإلعالن عن إضافة حقوق األولوية لشركة الباحة

إيداع

يوم األحد 1443/07/26ه (الموافق 2022/02/27م).

اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

الشركة

يوم األربعاء 1443/07/22ه (الموافق 2022/02/23م).

إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم االثنين 1443/07/27ه (الموافق 2022/02/28م).

إعالن تذكيري عن آخريوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب ببيع
الحقوق التي يملكونها

الشركة

يوم االحد 1443/08/03ه (الموافق 2022/03/06م).

اإلعالن عن نهاية فترة االكتتاب

الشركة

يوم االحد 1443/08/10ه (الموافق 2022/03/13م).

اإلعالن عن:
الشركة

يوم االحد 1443/08/10ه (الموافق 2022/03/13م).

yنتائج االكتتاب
yتفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح المتبقي
اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعاربالتخصيص النهائي

الشركة

يوم االحد 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م).

اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

إيداع

يوم األربعاء 1443/08/20ه (الموافق 2022/03/23م).

اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها (إن وجدت)

الشركة

يوم الخميس 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م).

مالحظة :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهرعلى موقع تداول االلكتروني ( ،)www.saudiexchange.saوالموقع االلكتروني للمستشارالمالي
( )www.aldukheil.com.saوالموقع االلكتروني للشركة (.)www.albahacompany.com
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصراالكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد .وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية
الخاصة باألشخاص المستحقين ،فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في
فترة الطرح المتبقي ،ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها
الوسيط للمستثمرين ،وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالبيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل
ً
ً
أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض ّ
ّ
أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أو جزئيا ،في حالة
ً
ً
عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين
الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد ،وذلك بسعرالطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهرفي سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ،وستظهراألسهم في محافظهم تحت رمزجديد
خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعارالمساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل
عن طريق شركات الوساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير
العادية.
ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية ،ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة ،وعليه فإن معامل األحقية هو ( )0.6779حق
ً
ً
تقريبا لكل سهم واحد ( )1مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ( )1,000ألف سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له
( )677.9حق مقابل ما يملكه من أسهم.
هل سيختلف اسم ورمزتداول هذه الحقوق عن اسم ورمزأسهم الشركة؟
نعم ،حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمزجديد لهذه الحقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعراالفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعرإغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعرالطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال ،إذا كان سعر
إغالق سهم الشركة في اليوم السابق ( )30ثالثون ريال سعودي ،وسعر الطرح ( )10عشرة رياالت سعودية ،فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون ( )20عشرون ريال
سعودي.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.
هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب ،حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية أو قبلها بيوم عمل.
كيف تتم عملية االكتتاب؟
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالبيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل
أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.
هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق المملوكة له.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثرمن محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلي سبيل المثال ،إذا كان مساهم يملك ( )1,000ألف سهم في الشركة
على النحو التالي )800( :سهم في محفظة (أ) و( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ( )677.9حق على اعتبارأن لكل سهم ( )0.6779حقوق،
عليه فسيتم إيداع ( )542حق في محفظة (أ) و( )135حق في محفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق َ
لح َملة شهادات األسهم االكتتاب ،لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز
إيداع األوراق المالية («إيداع») ،وإحضارالوثائق الالزمة.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال ،ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك .وفي حال عدم ممارسة
الحق يمكن أن يخضع المستثمرللخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟
ُ
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة التعويض
ً
(إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعراالكتتاب .علما أن المستثمرقد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعرالطرح.
ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة
ً
ً
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا في حال بيع جزء منها ،وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الوسيط
الخاص بالمساهم.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم المالك للسهم قبل يومين من انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول الجمعية
العامة غيرالعادية ،حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم حقوق أولوية.
متى يتم تعديل سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعرالسهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
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لو قام مستثمربشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم ،حيث إنه سيتم قيد المستثمرفي سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
العامة غيرالعادية .ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال.
إذا كان لدى المستثمرأكثرمن محفظة مع أكثرمن شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمرعلى المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور،
ً
ً
وإذا أكملت رقما صحيحا أو أكثريتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمرأكبركمية من الحقوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمراالكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة
وإعالنات الشركة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غيرالمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني ( )invest@albahacompany.comوألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور الشركة
فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو
الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.
ً
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب ،فضال راجع قسم «المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» وبقية المعلومات الواردة
في هذه النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرةً .
ونظرا ألنه ملخص ،فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين
ّ
وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد .ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم
الجديدة.

نبذة عامة عن الشركة
شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة سعودية ،تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )5800005960وتاريخ
1413/07/19ه (الموافق 1993/01/12م) ،وقد تم تأسيس الشركة بموجب قرارمعالي وزيرالتجارة رقم  600بتاريخ 1413/06/05ه (الموافق 1992/11/30م).

األنشطة الرئيسية للشركة

ً
تتلخص األغراض الرئيسية للشركة وفقا لنظامها األسا�سي في ما يلي:
 1إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقودوالمقاهي والبوفيهات والمخابز والحلويات وخدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة
والتجزئة لمواد البناء والحديد والمقاوالت العامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية والميكانيكية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالت
الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجاراألرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجارلصالح الشركة .
 2إقامة المشروعات الصناعية المختلفة. 3تملك واستصالح األرا�ضي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني. 4إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها ،وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 5تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وورش اإلصالح والصيانة الخاصةبذلك.
 6الوكاالت التجارية.ً
كما يجوز للشركة وفقا لما ذكرالقيام بأية أعمال الزمة أو مكملة لتحقيق تلك األغراض.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
الرؤية
العمل على التطويرالمستمرمن خالل وضع أهداف استراتيجية لتطويرأداء الشركة والتي تجعل شركة الباحة من الشركات الرئيسية في قطاع االستثمارالمتعدد.

الرسالة

ً
االلتزام بالعمل بشفافية عالية واالستمرارفي إيجاد أفضل فرص االستثماروزيادة قيمة االستثمارات وفقا للقدرات التي تمتلكها الشركة.

االستراتيجية
التوسع في مجال األسواق المركزية لتغطيه الطلب عليها واستثماراألرا�ضي باستئجارها وتطويرها بإقامة مراكزأسواق في مجال األسواق المركزية.

نواحي القوة والمزايا التنافسية
 1العالقات االستراتيجية مع عدد من الشركات الرائدة المعروفة في قطاع التجزئة. 2نوعية المشاريع والمراكزالتجارية المقامة. 3القدرة على الدخول في استثمارات متعددة مع توفرالمرونة في تنويع هذه االستثمارات. 4وجود إدارة ذات خبرة وإطالع كبيرفي مجال االستثمارفي األسواق المركزية بمختلف أنواعها. 5القدرة على الدخول في شراكات مربحة في قطاعات مختلفة. 6وجود رؤية طموحة وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لتحسين أداء الشركة الكلي.7 -القدرة على استقطاب كوادرمؤهلة لتنشيط أعمالها.
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نظرة عامة عن السوق والقطاع
لمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول في منطقة الشرق األوسط من حيث عدد السكان والمساحة ،حيث تبلغ مساحتها ما يقارب ( )2مليون متر مربع،
ً
فيما بلغ العدد اإلجمالي لسكان المملكة العربية السعودية وفقا لتقديرات الهيئة العامة لإلحصاء  34.2مليون نسمة لعام 2019م ،مقابل  33.4مليون نسمة لعام
2018م ،و 32.6مليون نسمة لعام 2017م ،بمعدل نمو سنوي مركب بلغ .%2.43
وتمثل شريحة الشباب النسبة األكبرمن سكان المملكة العربية السعودية ،يمثل السكان الذين تقل أعمارهم عن ( )39تسعة وثالثين سنة في عام 2019م ما نسبته
 %69من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية ،حيث بلغ عدد السكان ضمن هذه الفئة العمرية في عام 2019م ما يقارب ( )23.6مليون نسمة مقابل ()22.6
مليون نسمة خالل عام 2017م ،أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ .%2.3
ويعد اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبراقتصاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث يقدرالناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019م بنحو  2.9تريليون
ريال سعودي ،ساهم قطاع التشييد والبناء فيه بما نسبته .%5.14
ً
وتسعى المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية المملكة لعام 2030م إلى تنمية وتنويع االقتصاد ،وتطوير القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في االقتصاد
السعودي ،وذلك من خالل عدة برامج ومبادرات مثل برنامج تطوير القطاع السياحي والذي تهدف المملكة من خالله إلى زيادة اإليرادات الناجمة عنه إلى  %18في
السنوات القادمة.
كما أن برنامج جودة الحياة الذي يهدف إلى تطوير نمط حياة الفرد عبر توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في األنشطة الثقافية والترفيهية
والرياضية ،واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المدن السعودية ،وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية .سوف يساهم في تطويرقطاع الترفيه وجميع
ً
القطاعات المرتبطة به ،حيث ترغب الحكومة في زيادة إنفاق األسر على األنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من  ٪3إلى  ٪6بحلول عام 2030م .وتماشيا مع
هذا الهدف ،شهدت المملكة دفعة أكبر نحو تطوير مختلف المرافق الترفيهية والمناطق الثقافية ً
أيضا مثل رفع الحظر عن دور السينما ،ومن المتوقع أن تؤدي هذه
المبادرة إلى افتتاح أكثر من  350دار سينما و 2500شاشة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030م ،والتي يتوقع أن يتم اختيار أغلب مواقعها
داخل مجمعات تجارية.

نبذة عن القطاع

ً
يتألف قطاع التجزئة والمراكزالتجارية وفقا للحجم أو للمساحة القابلة للتأجيرمما يلي:
yالمراكزالتجارية اإلقليمية الكبرى والتي تكون المساحة التأجيرية فيها أكثرمن  90,000مترمربع.
yالمراكزالتجارية اإلقليمية والتي تكون المساحة التأجيرية فيها ما بين  30,000إلى  90,000مترمربع.
yالمراكزالتجارية الواقعة داخل األحياء السكنية والتي تتراوح المساحة التأجيرية فيها ما بين 10,000إلى  30,000مترمربع.
تشكل المراكز التجارية الواقعة داخل األحياء السكنية ما نسبته  %31.79من إجمالي المعروض من المساحة القابلة للتأجير للمراكز التجارية في المملكة العربية
السعودية ،كما هو موضح في الجدول التالي:
النوع

المساحة (مليون مترمربع)

المراكزالتجارية اإلقليمية الكبرى

2.04

المراكزالتجارية اإلقليمية

1.95

المراكزالتجارية الواقعة داخل األحياء السكنية (بالزا)

1.86

اإلجمالي

5.85

ً
شهدت متوسطات أسعار اإليجار في المراكز اإلقليمية الكبرى واإلقليمية تراجع بنسبة  ٪5و ٪10في الرياض وجدة على التوالي في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة
بالربع الرابع من عام 2019م .وبالمثل ،انخفضت أسعاراإليجارات في مكة المكرمة والدمام بنسبة  ٪ 10و ٪3على التوالي .فيما ارتفعت معدالت الشواغراإلجمالية في
الرياض إلى  %20وذلك في الربع الرابع من عام 2020م ،في حين كانت نسبة الشواغراإلجمالية في الرياض  ٪17في الربع الرابع من عام 2019م ،في جدة ارتفعت معدالت
ً
الشغور على مستوى السوق إلى  ٪11مقارنة إلى  ٪9في العام السابق.
خالل الربع األول من 2021م عانا سوق العقارللبيع بالتجزئة في الرياض من انخفاض جراء انخفاض متوسط إيجارات المراكزاإلقليمية بنسبة  ،٪2.5بينما انخفض
متوسط إيجارات المراكزالتجارية الواقعة داخل األحياء السكنية (بالزا) بنسبة  .٪3.0كما ارتفع معدل الشواغرفي قطاع البيع بالتجزئة في الرياض إلى .%16
بلغت المساحة المعروضة لسوق العقار للبيع بالتجزئة في مدينة الرياض  2.87مليون متر مربع وذلك خالل الربع األول من عام 2021م .بحلول عام 2023م ،من
المتوقع أن يصل إجمالي المساحة المعروضة  3.64مليون متر مربع .استمرت اإليجارات في سوق التجزئة في جدة باالنخفاض في الربع الرابع من عام 2020م ،حيث
انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق اإلقليمية بنسبة  ،٪2.7في حين انخفض متوسط إيجارات المراكز التجارية (بالزا) بنسبة  .٪3.1كما ارتفع معدل الشواغر
على مستوى السوق في جدة بمقدارسبع نقاط مئوية لتصل إلى  ٪17في الربع الرابع من عام2020م .كما تراجع سوق عقارات البيع بالتجزئة بمدينة الدمام عبرجميع
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المراكزخالل الربع الرابع من عام 2020م ،حيث انخفض متوسط إيجارات مراكزالتسوق اإلقليمية الكبرى بنسبة  ٪2.6في الربع الرابع من 2020م ،في حين انخفض
متوسط أسعاراإليجارللمراكزالتجارية (بالزا) بنسبة .٪3.0
من المتوقع أن يصل متوسط الطلب على عقارات البيع بالتجزئة إلى  8.45مليون متر مربع في عام 2025م .ومن المتوقع أن يبلغ معدل اإلشغال بين  .٪95-90وذلك
نتيجة لعدة عوامل منها الطلب من العدد المتزايد من العالمات التجارية العالمية المستعدة لفتح متاجر في المملكة العربية السعودية .هذا إلى جانب التركيبة
السكانية المواتية مثل ارتفاع عدد السكان وارتفاع الدخل المتاح وزيادة إنفاق األسرة وتغييرنمط الحياة.
توضح الجداول التالية العرض والطلب المتوقع على سوق العقارللبيع بالتجزئة في عام 2025م.
النوع
المراكزالتجارية اإلقليمية الكبرى

المساحة (مليون مترمربع)2025 ،م
3.42

المراكزالتجارية اإلقليمية

3.04

المراكزالتجارية الواقعة داخل األحياء السكنية

1.08
7.54

اإلجمالي
العرض على أساس مساحة التأجيراإلجمالية للمدن الرياض ،جدة ،الدمام.

المدينة

المساحة (مليون مترمربع)2025 ،م

الرياض

2.90

جدة

2.00

الدمام

1.96

اإلجمالي

6.86

الطلب على أساس إجمالي مساحة التأجيراإلجمالية للمدن الرياض ،جدة ،الدمام.
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ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية

ً
يجب قراءة ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م واإليضاحات المرفقة بها ،والتي تم إدراجها في من هذه النشرة.

قائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

اإليرادات

9,679,177

10,435,145

11,175,312

تكلفة اإليرادات

()4,731,588

()4,755,245

()4,863,644

مجمل الربح

4,947,589

5,679,900

6,311,668

مصاريف عمومية وإدارية

()2,718,746

()3,459,527

()2,929,900

خسائرمطالبات محتملة

-

-

()17,300,559

خسائراالنخفاض في قيمة الشهرة

-

-

()5,278,875

خسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

-

()384,404

إيرادات أخرى

4,564,375

4,834,647

4,834,647

(الخسارة) /الربح من العمليات

6,793,218

()1,379,314

()26,509,993

-

()1,636,233

()1,455,781

6,793,218

()3,015,547

()27,965,774

الزكاة

()17,019,651

()2,026,754

()1,846,897

صافي (خسارة) /ربح السنة

()10,226,433

()5,042,301

()29,812,671

تكاليف التمويل
صافي (الخسارة) /الربح قبل الزكاة

بنود الدخل الشامل اآلخر
إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر

()10,226,433

()29,812,671

()5,042,301

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.

قائمة المركز المالي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

مجموع الموجودات المتداولة

20,272,771

20,806,242

23,046,174

مجموع الموجودات غيرالمتداولة

245,108,478

274,886,585

260,941,497

مجموع الموجودات

265,381,249

295,692,827

283,987,671

مجموع المطلوبات المتداولة

102,691,337

105,606,753

128,264,207

1,286,421

33,724,884

29,174,945

مجموع المطلوبات

103,977,758

139,331,637

157,439,152

مجموع حقوق الملكية

161,403,491

156,361,190

126,548,519

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

265,381,249

295,692,827

283,987,671

مجموع المطلوبات غيرالمتداولة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
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قائمة التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

صافي النقد المتوفرمن األنشطة التشغيلية

()1,146,231

4,759,358

3,328,167

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,487,542

()255,712

-

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

-

()4,581,161

2,605,000

النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

1,078,918

1,001,403

1,724,570

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية
البيان

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

9,679,177

10,435,145

11,175,312

نمو المبيعات

%31

%8

%7

الربح التشغيلي

2,228,843

()6,213,961

()26,528,781

%23

()%60

()%237

177,000,000

177,000,000

177,000,000

()0.06

()0.03

()1.62

265,381,249

295,692,827

283,987,671

()%4

()%2

()%10

161,403,491

156,361,190

126,548,519

العائد على حقوق الملكية %

()%6

()%3

()%24

نسبة المديونية %

%39

%47

%55

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

%64

%89

%124

المبيعات

هامش الربح التشغيلي
المتوسط المرجح لعدد األسهم
ربحية /خسارة السهم (ريال سعودي)
إجمالي الموجودات
العائد على الموجودات %
إجمالي حقوق الملكية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م2020 ،م.
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89

  تاحلطصملاو تافيرعتلا

-

1التعريفات والمصطلحات

التعريف

المصطلح
الشركة أوشركة الباحة أو ُ
المصدر

شركة الباحة لالستثمار والتنمية ،شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )5800005960والصادر بتاريخ 1413/07/19ه (الموافق
1993/01/12م).

اتفاقية التعهد بالتغطية

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

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439 /4 /9هـ
(الموافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  30/وتاريخ 1424 /6 /2هـ ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ1442/06/01ه (الموافق 2021/01/14م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ 1439/4/9ه (الموافق
2017/12/27م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/1ه الموافق (2019/09/30م) والمعدلة بموجب قراره رقم (-22-1
 )2021بتاريخ 1441/07/12ه الموافق (2021/02/24م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ 1438/05/16ه (الموافق 2017/02/13م)
ً
بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ
1442/6/1ه (الموافق 2021/01/14م).

هيئة السوق المالية أوالهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2ه (الموافق 2003/07/31م).

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة.

المجلس مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة والذين تظهرأسماؤهم في الصفحة (ج).

نظام الشركات

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،الصادربموجب المرسوم الملكي رقم (م )3 /بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/10م) وجميع
التعديالت التي تمت عليه.

مديراالكتتاب

شركة الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال).

صافي متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف الطرح.

سعرالطرح

 10رياالت سعودية لكل سهم.

أسهم مطروحة لالكتتاب

( )12,000,000اثنا عشرمليون سهم عادي.

الحقوق أوحقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع
المساهمين المقيدين ،ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في ( )0.6779من األسهم الجديدة بسعر الطرح ،ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد
الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة ،وستظهرهذه الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمزجديد خاص بحقوق
األولوية ،وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

معامل األحقية

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.

األسهم المتبقية
سعرتداول الحق

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب خالل فترة االكتتاب.
ً
هو السعرالذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق االسترشادية.

قيمة الحق االسترشادية

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل التداول وسعرالطرح.

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) إلى يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م).

الطرح المتبقي

طرح أية أسهم متبقية غيرمكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

فترة الطرح المتبقي

الفترة التي تبدأ من يوم الثالثاء 1443/08/12ه (الموافق 2022/03/15م) إلى يوم األربعاء 1443/08/13ه (الموافق 2022/03/16م).

األشخاص المستحقين أوالمساهمين
المستحقين

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية
ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية.

المستثمرون الجدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمين المقيدين -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

كبارالمساهمين أوالمساهمون الكبار

المساهمون الذين يمتلكون نسبة  %5أو أكثرمن رأس مال الشركة.
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التعريف

المصطلح
تعني األشخاص غيرالمذكورين أدناه:
 1تابعي ُالمصدر.
 2المساهمين الكبارفي ُالمصدر.

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين للمصدر.الجمهور

 4أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي المصدر. 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي المصدر. 6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله. 7أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله .أوً
 8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين  %5أو أكثرمن فئة األسهم المراد إدراجها. 1تابعي ُالمصدر.
 2المساهمين الكبارفي ُالمصدر.
3 -أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين للمصدر.

األطراف ذوي العالقة

 4أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي المصدر. 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي المصدر. 6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.7 -أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.

نشرة اإلصدار

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.

ريال

الريال السعودي .العملة الرسمية للملكة العربية السعودية.

األسهم الحالية

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها ( )17,700,000سبعة عشرمليون وسبعمائة ألف سهم عادي.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يخص عملية طرح األسهم الموضحة أسماؤهم على الصفحة (د).

نظام تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة ،وهي قد تكون عادية أو غيرعادية.

إيداع أوشركة مركزإيداع األوراق المالية

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمجموعة تداول السعودية (تداول) ،تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/10م).

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02ه بالموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والتي بدأ العمل بها ابتداء من تاريخ بداية يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم
األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة العربية السعودية ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .مقدارهذه الضريبة
هي  ،%5وتم استثناء عدد من المنتجات منها (كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم).
وقد قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموجب القرار رقم ( )20-3-2وبتاريخ 1441/10/17ه (الموافق 2020/06/09م) تعديل نظام
ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح  %15ابتداء من تاريخ 2020/07/01م ،وذلك بما له من صالحيات بناء على المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )465وتاريخ 1438-7-20ه وبعد االطالع على األمر الملكي رقم أ 638/وتاريخ 1441-10-15ه
الصادربشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى  %15بداية من تاريخ  1يوليو 2020م.
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-

2عوامل المخاطرة

يتعين على كل من يرغب في االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة
ً
أدناه قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح ،علما بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة .ومن الممكن وجود عوامل
مخاطرة إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي ،أو قد تعتبرها الشركة غيرجوهرية والتي قد يكون من شأنها التأثيرعلى عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها
المستقبلية في حال حدوث أو تحقق أي منها.
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه ،بحسب علمهم واعتقادهم ،ال توجد أية مخاطر أخرى ،غير المذكورة في هذا القسم ،يمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار
المساهمين والمستثمرين المحتملين كما في تاريخ هذه النشرة .وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحالي أنها مهمة،
أو أي مخاطر أخرى لم يتسن لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية ،في حال حدثت أو أصبحت جوهرية ،فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في
السوق ،مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين المحتملين لكامل أو لجزء من استثماراتهم في أسهم الشركة.
ً
إن االستثمارفي األسهم المطروحة ال يعد مناسبا إال للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطرومزايا ذلك االستثمارومن لديهم موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم
عن ذلك االستثمار ،وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم أي شكوك بشأن قراراالستثمارفي الشركة أن يستعينوا بمستشارمالي مرخص له من قبل هيئة
السوق المالية للحصول على المشورة المالئمة بشأن االستثمارفي األسهم المطروحة.
ً
إن المخاطرالمبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبرعن مدى أهميتها .كما أن المخاطراإلضافية بما في ذلك المخاطرغيرالمعلومة حاليا أوالتي تعتبرغيرجوهرية في الوقت
الراهن قد يكون لها التأثيرات المبينة في هذه النشرة.

-1

2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

-1-1

2ارتباط أداء الشركة بقطاع التجزئة

يتركز نشاط المستأجرين في المراكز التجارية المملوكة من قبل الشركات التابعة في قطاع التجزئة والذي يعد المحرك األسا�سي ألداء المراكز التجارية ،وبالتالي عند
بشكل عام ،فإن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر على أداء المستأجرين وقدرتهم على دفع اإليجارات والوفاء بكافة
تراجع قطاع التجزئة أو حدوث تباطؤ في نموه
ٍ
التزاماتهم المالية ،باإلضافة إلى ذلك فإن أي تراجع في قطاع التجزئة سيؤثر على القدرة االئتمانية للمستأجرين وبالتالي قدرة الشركة على تحصيل اإليجارات ،مما
يترتب عليه أثرسلبي وجوهري على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها.

-1-2

2المخاطر المتعلقة بالسيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .بلغ معدل السيولة للشركة ( )0.18مرة كما في
ديسمبر 2020م ،و( )0.16مرة كما في يونيو 2021م .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية
للشركة .وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق .وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة
ً
فورية ،مما يؤثرسلبا على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

-1-3

2المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة

ال تمارس شركة الباحة أي نشاط ،وإنما تعتمد إيرادات الشركة بشكل كامل على اإليرادات الناتجة عن تأجير العقارات الخاصة بشركتها التابعة حيث بلغ اإليراد
من شركة المراكز الراقية (تمتلك شركة الباحة منها ما نسبته  )3,174,877( )%86.96ثالثة ماليين ومائة وأربعة وسبعين وثمانمائة وسبعة وسبعين ريال يمثل ما
نسبته  %28.41من إجمالي إيرادات شركة الباحة لعام 2020م ،فيما بلغ اإليراد من شركة إشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري ( )8,000,435ثمانية ماليين
وأربعمائة وخمسة وثالثين ريال يمثل ما نسبته  %71.59من إجمالي إيرادات شركة الباحة لعام 2020م ،إن حدوث أي من العوامل السلبية على سبيل المثال ال الحصر
انخفاض معدالت األشغال أو تدني القيم اإليجارية أو ارتفاع تكاليف التشغيل ،سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة والذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-4

2مخاطر التركيز الجغرافي لالستثمارات واألصول العقارية

تقع جميع األصول العقارية االستثمارية المملوكة للشركات التابعة في مدينة الرياض ،وحيث أن شركة الباحة ال تمارس أي نشاط تجاري وإنما تعتمد إيراداتها بشكل
كامل على إيرادات الشركات التابعة لها والمتمثلة في مبالغ إيجارات األصول العقارية المملوكة من قبل تلك الشركات ،فإن أي ركود في النشاط العقاري في مدينة
الرياض ،سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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-1-5

2مخاطر االئتمان والتحصيل

تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر ،وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة ،منها
على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غيرمسددة ،أو تعثرالمستأجرين عن الوفاء بالدفعات التأجيرية .وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات
ً
ً
الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئيا أو كليا ،فسوف يؤثرذلك بشكل سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها
النقدية.
بلغ رصيد المدينين ( )20,869,525عشرين مليون وثمانمائة وتسعة وستين ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين ريال ،يمثل ما نسبته  %7.34من إجمالي أصول الشركة
في عام 2020م ،وتمثل المبالغ المستحقة على المستأجرين ما نسبته  %39.5من إجمالي رصيد المدينين ،إن التأخير في تحصيل الذمم المدينة سيكون له أثر سلبي
وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-1-6

2المخاطر المتعلقة بجودة وسالمة إنشاء وتصميم المراكز التجارية

يعتمد األداء التشغيلي للمراكزالتجارية على جودة وصحة وسالمة تصميم هذه المباني ،وبالتالي في حال وجود أية عيوب أو أخطاء في تصميم هذه المراكزبما في ذلك
أية عيوب في مواد البناء المستخدمة أو أخطاء في التصميم أو األمور التي تتعلق بالسالمة ،سيؤثر على األداء التشغيلي للشركة ،وقد تضطر الشركة إلى اجراء أعمال
إصالح وبالتالي تحمل تكاليف إضافية ،كما أن أي عيوب أو أخطاء في أنظمة السالمة قد تعرض المستأجرين والمرتادين إلصابات مما قد يترتب على ذلك إقامة دعوى
قضائية ضد الشركة وارتفاع أقساط التأمين ،وسيؤثرحدوث أي من تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
ً
كما سيؤثر أي عيب أو خطا على معدل اإلقبال على تلك المراكز وعلى رغبة المستأجرين على تجديد عقود اإليجار ،وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها.

-1-7

2المخاطر المتعلقة بعدم إشغال العقارات لفترة طويلة

عندما تصبح أي من الوحدات العقارية (محالت ،مكاتب) شاغرة لفترة طويلة كنتيجة النتهاء عقد الـتأجير دون تجديده أو عدم القدرة على إبرام عقود تأجير جديدة
مع مستأجرين جدد أو ألي سبب آخر ،فإن إيرادات الشركة ستتأثربشكل سلبي وجوهري.
كما أن قيمة العقار تعتمد بشكل كبير على الدخل المتولد من العقود التأجيرية ،لذلك فإن قيمة العقار التي يمكن تحصيلها من بيع تلك العقارات غير المستأجرة
بشكل جزئي أو كلي قد تنخفض وبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة

تشترط قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية على جميع المنشآت أال تقل نسبة السعودة لديها عن نسبة محددة .وقد تقرر وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية السعودية فرض سياسات أكثر صرامة على الشركات فيما يتعلق بنسبة السعودة المطلوبة مستقبال .جميع الموظفين في شركة الباحة كما بتاريخ
هذه النشرة سعوديين أي أن الشركة تحقق نسبة سعودة  ،%100ولكن في حال عدم التزام شركة الباحة أو الشركات التابعة لها بتلك القوانين الخاصة بتوطين
الوظائف فقد تواجهها عقوبات منها إيقاف إصدارتأشيرات العمالة الالزمة وإيقاف إصدارالموافقات الالزمة لنقل كفالة العاملين غيرالسعوديين وحظرالمشاركة في
ً
المناقصات الحكومية ومنع الحصول على القروض والحوافزالحكومية األخرى ،مما يؤثرسلبا على عمليات الشركة وأدائها المالي.
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2تأثر العقود طويلة األجل بالمتغيرات في السوق

ترتبط شركة اشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري بعقود طويلة األجل تتراوح مدتها من  15إلى  20سنة مع مستأجرين للمراكزالتجارية التي تقوم بإدارتها ،تم
تحديد القيم اإليجارية ً
بناء على عوامل السوق وقت إبرام هذه العقود ،وبالتالي في حال ارتفاع التكاليف ورغبة الشركة في زيادة أو تعديل القيم اإليجارية ،فإن الشركة
قد ال تتمكن من كسب التفاوض مع المستأجرين ،وبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.
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2مخاطر الظواهر والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى.
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2المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات

ً
إن الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وغيرها قد تلحق ضررا بالمباني والمراكزالتجارية وبنيتها التحتية ،مما يؤدي إلى
ً
توقف أعمال الشركة بشكل جزئي أو كلي ،باإلضافة إلى تكبد الشركة تكاليف مرتفعة تتعلق بصيانة وإصالح األضرار الناتجة عن هذه الكوارث ،وبالتالي التأثير سلبا
على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

بتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م) صدرالمرسوم الملكي رقم (م )79/بتعديل بعض مواد نظام الشركات الجديد ال سيما المادة ( )91الخاصة بمدة
نشرالدعوة النعقاد الجمعية العامة والمادة ( )104الخاصة بتقريرلجنة المراجعة والفقرة رقم ( )3من المادة ( )126الخاصة بالوثائق المالية والمادة ( )80الخاصة
بدعوى المسؤولية حيث أجازالنظام تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى على الشركة أيا كانت نتيجتها.
كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه ،لم يتم عرض هذه التعديالت على الجمعية العامة غيرالعادية العتمادها مما قد يشكل مخالفة لنظام الشركات ،وفي حال استمرار
هذه المخالفة وعدم حصول الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل بعض مواد النظام األسا�سي ستتعرض للعقوبات المنصوص
عليها في نظام الشركات بفرض غرامة ال تتجاوز ( )500,000خمسمائة ألف ريال .إال أنه سيتم عرض تعديل مواد النظام األسا�سي للشركة في أول جمعية عامة (غير
عادية) والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.
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2مخاطر عدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة

لدى الشركة الئحة حوكمة متوافقة مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القراررقم ( )2017- 16- 8وتاريخ 1438/05/16ه الموافق
2017/02/13م ً
بناء على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2021- 7- 1
وتاريخ 1442/06/01ه الموافق 2021/01/14م ،وفيما يلي المواد التي لم تلتزم بها الشركة كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه:
yالمادة  - 5/26اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظرفي اعتمادها.
yالمادة /55ب 4/و - 74تعيين مديروحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
yالمادة  - 8 /27عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
yوفيما يخص تشكيل مجلس اإلدارة ،ووفقا للمادة ( )24من الئحة حوكمة الشركات فأنه ال يجوز الجمع بين منصب (رئيس مجلس اإلدارة) وأي
منصب تنفيذي بالشركة ،وحيث أن نائب رئيس المجلس هو األستاذ /إبراهيم بن كليب هو المدير التنفيذي للشركة فبالتالي في حال حل (نائب
المجلس) محل (رئيس المجلس) ،فإن ذلك سيكون مخالفة لنظام الحوكمة والذي يتطلب أن يكون رئيس المجلس غيرتنفيذي.
yالمادة  -84سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة.
yالمادة  -86سياسة للسلوك المنهي والقيم األخالقية.
إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات مالية بموجب الفقرة (ج) من المادة ( )59من نظام السوق المالية
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/06/02ه الموافق 2003/07/31م ،والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )52وتاريخ 1441/01/18ه
(الموافق 2019/09/17م) والتي تنص على أنه يجوز لهيئة السوق المالية  -إذا تبين لها أن الشركة ارتكبت أو شرعت في أعمال تشكل مخالفة ألي من أحكام النظام
ً
أو القواعد التي تصدرها الهيئة  -القيام بكل ما يأتي أو أيا منها:
 1إنذارالشركة 2إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة ،أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج المخالفة. 3فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية ،ولوائح السوق ومركزاإليداع ومركزالمقاصةوقواعدها .ويجب أال تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبها المخالف.
وفي حال تم فرض أي غرامات مالية بما يخص تطبيق الئحة حوكة الشركات فسيكون له تأثيرسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

2 -1-13مخاطر تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة وشركاتها التابعة  %50من رأس المال
تنص اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثرمن رأس مالها والتي تم العمل بها ابتداء من تاريخ
1438/07/25هـ (الموافق 2017/04/22م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2018-77-1م وتاريخ 1439/11/05ه الموافق 2018/07/18م ،على
ً
أنه في حال بلغت الخسائرالمتراكمة للشركة  %20أو أكثرمن رأس مالها ،يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا في الموقع اإللكتروني للسوق.
بتاريخ 1440/09/07ه (الموافق 2019/05/12م) أعلنت الشركة عن بلوغ خسارها المتراكمة كما في  31مارس 2019م  %20.38من رأس المال وبحسب القوائم
المالية للربع األول من عام 2019م تبلغ الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره  36,068,301ريال ،وذلك بسبب الزيادة في الزكاة الشرعية بمبلغ  776ألف ريال .التزمت
الشركة باإلفصاح للجمهور فور بلوغ خسائرها المتراكمة  %20فأكثروتضمن اإلعالن مقدارالخسائرالمتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى
بلوغ هذه الخسائر .وكما بتاريخ 2020/12/31م بلغت الخسائرالمتراكمة نسبة ( )%22.6من رأس المال.
وفي حال بلغت نسبة الخسائرالمتراكمة  %50أوأكثر ،فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثرصرامة وعلى وجه الخصوص المادة ( )150من نظام الشركات
التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة  %50أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس
ً
ً
مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل ( )15يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غيرالعادية لالجتماع خالل ( )45يوم من
تاريخ علم المجلس بالخسائرلتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائرإلى ما دون نصف رأس المال المدفوع للشركة
أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األسا�سي .وقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غيرالعادية خالل المدة المحددة أعاله،
أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة ( )150من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل
ً
ً
زيادة رأس المال خالل ( )90تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة .وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عمال بالمادة ( )150من نظام الشركات أو بقرار
من الجمعية العامة غيرالعاديةُ ،
سيلغى إدراج أسهم الشركة.
هذا وتجدراإلشارة إلى صدور قرارمعالي وزيرالتجارة رقم ( )348وتاريخ 1442/04/10هـ الموافق 2020/11/25م) الذي يتضمن تعليق بعض المهل النظامية وإدخال
بعض االستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات وذلك لفترة محددة جاءت كاآلتي:
 1تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غيرالعادية خاللها من علمه ببلوغ خسائرالشركة المساهمة نصف رأس المالالمدفوع لتصبح ( )60يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 1441/08/01هـ (الموافق 2020/03/25م) وتنتهي
بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م).
ً
 2تمديد المدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) لتصبح ( )180يوما من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدةسنتين تبدأ من تاريخ 1441/08/01هـ (الموافق 2020/03/25م) وتنتهي بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م).
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 3يعلق العمل بالفقرة ( )2من المادة ( )150التي تنص على أن الشركة «تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خاللالمدة المحددة أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة ()150
ً
من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل ( )90تسعين يوما من صدور قرارالجمعية بالزيادة» .وستكون المدة سنتين تبدأ
من تاريخ 1441/08/01هـ (الموافق 2020/03/25م) وتنتهي بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م).
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2مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات

لم تقم الشركة بتجديد شهادة الزكاة .علما أن السنة المالية للشركة قد انتهت وتم تقديم إقراراتها خالل  120يوم من انتهاء السنة المالية ولكن لم تتمكن من تجديد
شهادة االلتزام بسبب وجود مستحقات على الشركة .وفي حال عدم تمكن الشركة من تسوية المستحقات وتجديد الشهادة فقد يعرض ذلك الشركة لها للعقوبات
المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة والتي قد تصل إلى الحجز على أموال المكلف المنقولة والغير منقولة وتجميد حساباته البنكية باإلضافة إلى
عدم إمكانية المشاركة في المنافسات الحكومية أو التعامالت مع الجهات الخاصة أو تعليق الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية األخرى وبخاصة
ً
خدمات مكتب العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية مما سيؤثرسلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
لدى الشركة فرع في مدينة الرياض تم قيده في وزارة التجارة ولم يتم استكمال إجراءات فتح الفرع حيث لم يتم استخراج شهادة اشتراك بالغرفة التجارية مما يشكل
مخالفة للمادة ( )5الخامسة من نظام السجل التجاري ،التي توجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ،خالل ( )30ثالثين
ً
يوما من تاريخ القيد ،شهادة باالشتراك في الغرفة التجارية والصناعية .مما قد ُيعرض الشركة للغرامة المنصوص عليها في المادة ( )15من نظام السجل التجاري والتي
ال تزيد قيمتها عن ( )50,000خمسين ألف ريال عن كل مخالفة ،باإلضافة إلى عدم تمكن الشركة من االستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية مما سينتج
عنه تعطل عمليات الشركة فيما يخص هذا االمر.
لم تستخرج الشركة لمقرها الرئي�سي وفرعها في الرياض شهادات سالمة والتي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني (موقع سالمة) مما قد يعرض الشركة
للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة ( )30من نظام الدفاع المدني الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )10 /وتاريخ 1406/5/10هـ (الموافق 1986/01/21م)
والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م )66 /وتاريخ 1424/10/02هـ (الموافق 2003/11/26م) والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا
ً
النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر ،أو بغرامة ال تزيد على  30ألف ريال أو بهما معا عن كل مخالفة ،كما سيؤدي عدم
حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية جديدة أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها على استخراج
تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر الرئي�سي أو الفروع أو المنشآت التابعة للشركة حتى يتم استكمال االجراءات النظامية
ً
الستخراج تراخيص الدفاع المدني ،مما سيؤثرسلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة

تقوم الشركات التابعة لشركة الباحة باستئجاربعض المراكز(يشمل ذلك المحالت والمكاتب) وتكون جاهزة للتشغيل واالستثمارللغاية التي أنشأت من أجلها بصفة
تلك الشركات (مستأجر) ،وبعد ذلك تقوم بإبرام عقود أيجار مع شاغلي تلك المحالت التجارية بصفة الشركة (المؤجر) .وإن عدم مقدرة الشركات التابعة على
المحافظة على استمرارية عقود اإليجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط تفضيلية أو عدم تمكنها من استخدام العين المؤجرة
للغرض المخصص لها ألي سبب كان مما سيضطرها إلخالء الموقع المؤجر وإيجاد مستأجرين آخرين وكل ذلك سيؤثر على نتائج أعمال الشركة المتوقعة وبياناتها
التشغيلية والمالية.
ً
تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد االيجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا
ً
ً
صحيحا منتجا ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار (منصة إيجار) بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ
1439/05/17هـ وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م) .إن جميع عقود
ُ
شركة اشراقة اإلقليمية (شركة تابعة لشركة المراكز الراقية) التي ابرمتها بصفتها (مؤجر) و ليست وفق النموذج االلكتروني ولم تسجل في الشبكة اإللكترونية كما
بتاريخ نشر هذه النشرة وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المستأجرين فيما يتعلق بعقود االيجار هذه فإنه قد ال يتم النظر بها من قبل المحاكم
ً
السعودية وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها ُمدعي من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المستأجرين بالتزاماتهم التعاقدية وسيؤثرذلك سلبا وبشكل جوهري
على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج أعمال شركة الباحة  .وتعمل الشركة حاليا على توثيق عقود االيجارالكترونيا لدى منصة ايجار.
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2المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

لدى الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) والتي تبدأ من تاريخ 2020/12/29م وتنتهي صالحيتها بتاريخ
2021/12/28م .وال تملك الشركة أي مركبات.
وباستثناء التأمين الطبي ،لم توفر الشركة ،بصفتها مؤمن له ،وثائق تأمين مع شركات تأمين محلية لتغطية بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أصول الشركة أو
ممتلكاتها في سياق ممارستها لنشاطها (مثل التأمين على المشاريع االنشائية و المستودعات والمباني والممتلكات ضد حوادث الحريق وبعض الكوارث الطبيعية وكافة
المخاطر المتعلقة باألصول والممتلكات والتي ال تعتبر إلزامية على الشركة)؛ وقد ينتج عن هذه الحوادث في حال حصولها (ال سمح الله) أضرار جسمية ستؤدي إلى
ً
ً
ً
خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئيا أو كليا بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية مناسبة مما سيؤثر سلبا على عمليات الشركة بسبب تحمل المبالغ
ً
ً
الناتجة عن الخسائرإضافة إلى توقف عملياتها مؤقتا مما سيكون له أثرسلبي على نتائجها المالية وأرباحها.
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2مخاطر مصادر التمويل

ال يوجد لدى الشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م أي قروض أو تسهيالت بنكية ،ولكن قد تحتاج إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية من أجل تمويل أو
المساعدة في تمويل المشاريع المستقبلية .وبما أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة من
قبلها .ولم يسبق للشركة أن واجهت صعوبة في توفير مصادر تمويل في السابق ،إال أنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان حول قدرة الشركة على الحصول على التمويل
المناسب في الوقت المناسب وبالشروط المالئمة ،وعليه فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من الجهات الممولة سيكون له أثر سلبي
على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.
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2مخاطر قرارات اإلدارة

تعتمد نتائج أعمال أي شركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها .وفي حال قامت إدارة الشركة
ً
باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسوف ينعكس ذلك سلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها وربحيتها.
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2المخاطر المتعقلة باستحقاقات الزكاة الشرعية والمطالبات اإلضافية.

قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى السنة المالية 2020م وحصلت على شهادات زكوية حتى عام 2019م ،ولم تحصل الشركة بعد
على شهادة الزكاة الخاصة بعام 2020م.
بتاريخ 1436/12/21ه (الموافق 2015/10/04م) استلمت الشركة خطاب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤكد وجود فروقات مستحقات زكوية بمبلغ
( )16,849,347ريال عن األعوام من 2000م إلى 2010م .وبتاريخ 1441/03/03ه (الموافق 2019/12/29م) تلقت الشركة قرارا من لجنة تسوية الخالقات الزكوية
الضريبية يفيد باعتماد اللجنة تسوية الخالف للفترة محل الخالف من عام 2000م إلى 2010م على المبلغ المذكور ( )16,849,347ريال ،ليصبح بعد التسوية مبلغ
وقدره ( )12,068,069ريال وذلك بانخفاض بمبلغ وقدره  4,781,278ريال سعودي .وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدارهذه تم سداد ( )1,000,000مليون ريال سعودي
على ثالث دفعات :مبلغ ( )400,000ريال تم سداده في  28أغسطس 2019م ،ومبلغ ( )300,000ريال تم سداده في  1أكتوبر2019م ،ومبلغ ( )300,000ريال تم سداده
في  2فبراير2020م ،وجاري العمل مع الهيئة لتقسيط المبلغ وتسويته من صافي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية الموضح بهذه النشرة.
ً
وبناء على ما ذكرأعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة ،ال تستطيع الشركة وال شركاتها التابعة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستطالبها بدفع أي
ً
ً
فروقات زكوية مستقبال عن األعوام التي لتم يتم اصدار ربط زكوي لها ،وإذا ما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعال بمطالبة الشركة وشركاتها التابعة بدفع
ً
مثل هذه الفروقات ،فإن ذلك سيؤثرسلبا على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر جائحة كورونا ()COVID-19

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تف�شي فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19وشملت التدابير
الصحية فرض اإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة االقتصادية والحكومية ،والحجرالصحي ،وتقييد السفرأو منعه.
استفادت الشركة من مبادرات الحكومة السعودية لدعم وحماية القطاع الخاص من مخاطر انخفاض السيولة النقدية وعدم القدرة على سداد االلتزامات قصيرة
االجل وذلك من خالل المبادرات التي تم طرحها من قبل الدولة والتي شملت تحمل الحكومة نسبة من رواتب الموظفين السعوديين وتمديد رخص العمل للموظفين
غيرالسعوديين وتأجيل سداد مستحقات ضريبة القيمة المضافة والزكاة.
وفقا لقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (/45م) وتاريخ 1442/05/08ه بإقرار مبادئ قضائية بشأن الجوانب ذات الصلة بجائحة (فايروس كورونا) وأثر القوة
القاهرة والظروف الطارئة على االلتزامات والعقود التي تأثرت بها وكيفية تقديرتلك االثارواشترطت لتطبيق المبدأ على العقود وااللتزامات المتأثرة ،خمس اشتراطات،
ً
حيث ان التطبيق يسري إذا كان العقد مبرما قبل بدء اإلجراءات االحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها ،وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد وال يمكن
ً
تالفيه ،وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر ،وأال يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه ،وأخيرا أال تكون آثار الجائحة
وضررها معالجة بنظام خاص ،أو بقرار من الجهة المختصة .وأكدت المحكمة العليا على أن تتولى المحكمة بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين
والنظرفي الظروف المحيطة تعديل االلتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة ،بما يحقق العدل .وأكدت المحكمة على أنه ستطبق في عقود أجرة العقاروالمنقول
التي تأثرت بالجائحة ،األحكام في حالتين:
ً
ً
األولى :إذا تعذرعلى المستأجربسبب الجائحة االنتفاع بالعين المؤجرة كليا أو جزئيا ،فتنقص المحكمة من األجرة بقدرما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة .وفي
ً
ً
الحالة الثانية :ال يثبت للمؤجرحق فسخ العقد إذا كان تأخرالمستأجرعن دفع أجرة الفترة التي تعذراالنتفاع فيها كليا أو جزئيا بسبب الجائحة.
وحيث أن إيرادات الشركة تعتمد على تشغيل المحالت والوحدات التجارية في األرا�ضي المستأجرة أو المملوكة من قبل الشركة ،فقد تنخفض إيرادات الشركة بشكل
كبيرنتيجة لنقص قيمة اإليجاروذلك فيما لو أعادت الحكومة فرض إجراءات احترازية إضافية لفترة طويلة.
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2مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه تبين أن الشركة طرف بعدد من الدعاوى بصفتها مدعي ويوجد كذلك قضايا ضدها (ولمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على
الفقرة الفرعية (« )24-10القضايا القانونية» من القسم رقم (« )١٠المعلومات القانونية») .وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاعات بالمستقبل بينها وبين أطراف
داخليين (كموظفين أو مدراء) أو أطراف خارجيين تتعامل معهم كالعمالء وسواهم ،مما قد يؤدي إلى رفع قضايا (كدعاوى عمالية أو مطالبات مالية أو دعاوى فسخ
عقود قائمة إلخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته أو تعهداته أو تتعلق بالمسائل الزكوية والضريبية) لدى الجهات القضائية المختصة .ونتيجة لذلك ،قد تكون الشركة
ُّ
ُعرضة لمطالبات قضائية وتحقيقات من هيئات وإدارات حكومية .وبطبيعة الحال ،ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها ،كما ال تضمن أال
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يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات
القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات ،وبالتالي فإن أي نتائج
ً
مدعي أو َّ
سلبية لمثل هذه القضايا (بصفة َّ
مدعى عليها) سوف تؤثرسلبا على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

-2

2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

-2-1

2المخاطر االقتصادية

يعتمد اقتصاد المملكة بشكل أسا�سي على اإليرادات النفطية والتي تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ولذا يمكن أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى
حدوث ركود أو كساد اقتصادي وبالتالي انخفاض اإلنفاق الحكومي األمر الذي سيؤثر على االقتصاد السعودي وعلى القطاعات واألعمال القائمة فيه ،وبالتالي التأثير
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة.
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2المخاطر السياسية واألمنية

تتعرض منطقة الشرق األوسط لعدد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية التي قد تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي ،بما فيها المملكة ،وال يوجد ضمانات بأن
الظروف االقتصادية والسياسية لن يكون لها تأثيرسلبي على القطا ع بشكل عام أو على أعمال الشركة.

2 -2-3التقلبات في القطاع العقاري

ً
شهد القطاع العقاري في المملكة العديد من التقلبات في أسعارالعقارات واإليجارات نتيجة لعدة عوامل ،وتتأثرأعمال الشركة بشكل مباشرمن جراء تلك التقلبات،
حيث أن أي انخفاض في إيرادات الشركة نتيجة لهذه التقلبات ،سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة.
ً
ً
كما أنه نظرا ألن أعمال الشركة تتركزفي قطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة فإنها معتمدة كليا على هذين القطاعين مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في مجاالت
ً
أكثرتنوعا.
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2المخاطر المرتبطة بالمنافسة

-3

2المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة

-3-1

2المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية

بناء على مواقع المراكز التجارية ً
تتنافس الشركات العاملة في هذا القطاع على استقطاب المستأجرين ً
وبناء على التصميم ومعدالت االيجار التنافسية ،إن قيام
المنافسين باستقطاب المستأجرين بأسعار إيجار أفضل ،أو تقديمهم لعروض جاذبة سيضطر الشركة إلى تعديل أسعار االيجار مما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

ً
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يخص أسهم الشركة .وهذه التذبذبات قد تكون كبيرة نظرا الختالف
ً
نطاق التغير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية بالمقارنة مع التغير المسموح به لألسهم العادية .ونظرا ألن سعر تداول حقوق األولوية يعتمد على سعر سهم
الشركة الحالي ،وتصور السوق للسعر المحتمل لألسهم بعد عملية االكتتاب ،فقد تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى ما ذكر في فقرة «مخاطر التذبذبات المحتملة في
سعرالسهم» الواردة أعاله ،على سعرحقوق األولوية.

2 -3-2المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر السهم

ً
قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وقد ال يكون مستقرا نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم ،وأي تغييرات
تنظيمية في القطاع ،وتدهور نتائج أعمال الشركة ،وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على عمليات الشركة.
ً
كما ينبغي التنبه إلى أن السعرالسوقي ألسهم الشركة في فترة طرح حقوق األولوية ليس مؤشرا للسعرالسوقي لها بعد الطرح ،وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل السعر
ً
السوقي ألسهم الشركة فور إدراجها في السوق المالية عن سعرشرائها ،مما يؤثرسلبا على المستثمرين.

2 -3-3المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية
ال يوجد ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى .كما أنه ليس هنالك ضمان لوجود الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو الستالم
تعويض من قبل الشركة عن عدم ممارسة الحقوق.

2 -3-4المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
ال يوجد ضمان بأن يكون هناك طلب كاف على حقوق أولوية اكتتاب الشركة خالل فترة التداول وذلك لتمكين حاملي حقوق األولوية من بيع تلك الحقوق وتحقيق ربح
منها .كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وفي حالة عدم قيام
المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر أعلى من سعر الطرح ،فلن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غير الممارسة .وكذلك ،في حالة
عدم رغبة هذه المؤسسات باالكتتاب أو عند تبقي أسهم لم يكتتب بها من قبلهم ،فإن متعهد التغطية سيشتري تلك األسهم بسعرمساوي لسعرالطرح ،وبالتالي فلن
يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غيرالممارسة.
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باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك ضمان أنه سيكون هناك طلب كاف في السوق على األسهم التي يحصل عليها المكتتب من خالل ممارسة حقوق األولوية ،أو من خالل
ً
الطرح المتبقي ،أو من السوق ،مما يؤثرسلبا على سعرالسهم وربحية الشركة والمساهم.

2 -3-5المخاطر المتعلقة بانخفاض نسب الملكية
إذا لم يكتتب أصحاب الحقوق بكامل حقوقهم ،سوف تنخفض نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها في الشركة .كما أنه ليس هناك أي ضمان بأن يكون العائد
ً
ً
الذي يتلقاه من يرغب في بيع حقوقه من حاملي حقوق األولوية المقيدين خالل فترة التداول عائدا كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال
الشركة.

2 -3-6المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) ،وتنتهي في يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م) .ويجب على
المساهمين المستحقين ،والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم التصرف بما يضمن استيفاء جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب .وقد يتم رفض طلب
االكتتاب في حالة عدم تمكن أصحاب حقوق األولوية والوسطاء الماليين من إتباع اإلجراءات الالزمة (يرجى االطالع على قسم «المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام
الطرح وشروطه»).
إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتابً ،
بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية ،فإنه ال يوجد
ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غيرالمشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.

2 -3-7المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح
إن قرارالشركة بتوزيع األرباح يعتمد على العديد من العوامل منها تحقق األرباح في المستقبل ،والموقف المالي ومتطلبات رأس المال ،واالحتياطات القابلة للتوزيع،
وحدود االئتمان المتاحة للشركة ،والمتطلبات االستثمارية للشركة ،والوضع االقتصادي العام ،إضافة إلى عدة عوامل أخرى يقرر أهميتها مجلس اإلدارة من وقت
آلخر .ستؤدي زيادة رأس المال إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل ،وبالتالي فقد تؤثر على القيمة السوقية ألسهم الشركة حيث أن أرباح الشركة ستتم قسمتها
على عدد أكبرمن األسهم نتيجة لزيادة رأس المال.
وال تضمن الشركة دفع أي أرباح للمساهمين في المستقبل ،كما أنها ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيدفع في أية سنة معينة .ويخضع توزيع األرباح
لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األسا�سي للشركة.

2 -3-8المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم

ً
إن بيع عدد كبيرمن أسهم الشركة في السوق المالية بعد االكتتاب أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثرسلبا على أسعارهذه األسهم في السوق.

2 -3-9المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة

ً
ً
في حال قررت الشركة إصدارأسهم جديدة مستقبال ،فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي وكذلك حقوق التصويت وتوزيعات األرباح ،مما قد يؤثرسلبا
على السعرالسوقي للسهم.
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3خلفية عامة عن الشركة

-1

3مقدمة

شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  600وتاريخ 1413/06/05هـ (الموافق 1992/11/30م)،
والسجل التجاري رقم ( )5800005960الصادرمن مكتب السجل التجاري بمدينة الباحة بتاريخ 1413/07/19هـ (الموافق 1993/01/12م) .يبلغ رأس مال الشركة
الحالي ( )177,000,000مئة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )17,700,000سبعة عشرمليون وسبعمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ()10
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
حتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد ضمن مساهمي شركة الباحة لالستثماروالتنمية مساهمون كبارممن يمتلكون  ٪5أو أكثرمن أسهم الشركة.
يقع المركزالرئيس للشركة في مدينة الباحة طريق الملك فهد – مبنى رقم .7050

-2

3الرؤية والرسالة واالستراتيجية

-2-1

3الرؤية

العمل على التطويرالمستمرمن خالل وضع أهداف استراتيجية لتطويرأداء الشركة والتي تجعل شركة الباحة من الشركات الرئيسية في قطاع االستثمارالمتعدد.

3 -2-2الرسالة

ً
االلتزام بالعمل بشفافية عالية واالستمرارفي إيجاد أفضل فرص االستثماروزيادة قيمة االستثمارات وفقا للقدرات التي تمتلكها الشركة.

3 -2-3االستراتيجية
التوسع في مجال األسواق لتغطيه الطلب واستثماراألرا�ضي باستئجارها وانشاء عليها مراكزأسواق في مجال األسواق المركزية.

-3

3نواحي القوة والمزايا التنافسية
 1العالقات االستراتيجية مع عدد من الشركات الرائدة المعروفة في قطاع التجزئة. 2نوعية المشاريع والمراكزالتجارية المقامة. 3القدرة على الدخول في استثمارات متعددة مع توفرالمرونة في تنويع هذه االستثمارات. 4وجود إدارة ذات خبرة وإطالع كبيرفي مجال االستثمارفي األسواق المركزية بمختلف أنواعها. 5القدرة على الدخول في شراكات مربحة في قطاعات مختلفة. 6وجود رؤية طموحة وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لتحسين أداء الشركة الكلي.7 -القدرة على استقطاب كوادرمؤهلة لتنشيط أعمالها.

-4

3نشاط الشركة

ً
تتمثل أنشطة الشركة وفقا لنظامها األسا�سي فيما يلي:
 1إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقودوالمقاهي والبوفيهات والمخابز والحلويات وخدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة
والتجزئة لمواد البناء والحديد والمقاوالت العامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية والميكانيكية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالت
الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجاراألرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجارلصالح الشركة .
 2إقامة المشروعات الصناعية المختلفة. 3تملك واستصالح األرا�ضي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني. 4إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها ،وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 5تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وورش اإلصالح والصيانة الخاصةبذلك.
6 -الوكاالت التجارية.
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تمارس الشركة نشاط إقامة وتشغيل األسواق المركزية والمجمعات التجارية ،عن طريق إدارة شركتها التابعة «شركة المراكز الراقية» ،وكذلك عن طريق الشركة
التابعة لشركة المراكزالراقية وهي شركة إشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري.

-5

3الشركات التابعة

-5-1

3شركة المراكز الراقية

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة  %86.96من قبل شركة الباحة لالستثمار والتنمية ،وبنسبة  %13.04من قبل األستاذ /مشعل محمد حسن مفتي،
يبلغ رأس مال الشركة ( )57,500,000سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ،مقسم إلى ( )5,750,000خمسة ماليين وسبعمائة وخمسين ألف حصة
متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ( )10عشرة رياالت سعودية.
ً
يتمثل نشاطها األسا�سي وفقا لعقد التأسيس فيما يلي:
 1التشييد والبناء. 2خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى. 3خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 4التجارة.يتمثل النشاط الرئي�سي للشركة في إقامة وإدارة األسواق والمجمعات التجارية ،تمتلك الشركة وتقوم بإدارة وتشغيل كأل من:
3 -5-1-1مجمع الجامعة بالزا
وهو مجمع تجاري يقع في مدينة الرياض حي الملز ،مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )14,379,29أربعة عشرألف وثالثمائة وتسعة وسبعين مترمربع مملوكة
لشركة المراكزالراقية ،يتكون المجمع من ( )3ثالثة طوابق بمساحة بناء إجمالية تبلغ ( )13.036ثالثة عشرألف وستة وثالثين مترمربع .ويشمل المجمع ( )18ثمانية
عشرمعرض تجاري ،وسوبرماركت تبلغ مساحته اإلجمالية ( )3,685ثالثة آالف وستمائة وخمسة وثمانين مترمربع ،باإلضافة إلى ( )33ثالثة وثالثين مكتب.
3 -5-1-2مجمع الحزم التجاري
هومجمع تجاري يقع في مدنية الرياض حي الحزم ،مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )4,718أربعة آالف وسبعمائة وثمانية عشرمترمربع مملوكة لشركة المراكز
الراقية ،فيما تبلغ مساحة البناء ( )4,152أربعة آالف ومائة واثنين وخمسين مترمربع ،يتكون المجمع من ( )14أربعة عشرمعرض تجاري و( )13ثالثة عشرمكتب.

3 -5-2شركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري
هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة المراكز الراقية .يبلغ رأس مال الشركة ( )50,000خمسون ألف ريال سعودي ،مقسم إلى ( )5,000خمسة
آالف حصة متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ( )10عشرة رياالت سعودية.
ً
شركة إشراقة اإلقليمية هي شركة تابعة لشركة المراكزالراقية .ويتمثل النشاط الرئي�سي للشركة وفقا لعقد التأسيس فيما يلي:
 1تجارة المواد الغذائية. 2تجارة مواد البناء واألدوات الكهربائية والصحية. 3التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت. 4التوظيف. 5الخدمات التجارية واإلدارية. 6أنشطة اإليواء. 7أنشطة المطاعم وخدمات التموين. 8بيع وشراء األرا�ضي والعقارات. 9مقاوالت فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة).	10-مقاوالت عامة للمباني (اإلنشاء ،اإلصالح ،الهدم ،الترميم).
	11-إدارة وتأجيرالعقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية).
	12-وتأجيرالعقارات المملوكة أو المؤجرة (غيرسكنية).
	13-أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.
	14-أنشطة التطويرواالستثمارالعقاري.
	15-الوكاالت التجارية.
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وتقوم شركة إشراقة بإدارة وتشغيل المجمعات التالية:
3 -5-2-1مجمع االزدهار
هو مجمع تجاري مكتبي يقع في مدينة الرياض حي االزدهار ،مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )13,838ثالثة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وثالثين متر مربع،
ً
ً
يتكون المجمع من ( )3ثالثة طوابق بمساحة بناء إجمالية تبلغ ( )11,661أحد عشر ألف وستمائة وواحد وستين متر مربع ،متضمنا ( )34أربعة وثالثين معرضا
ً
تجاريا و( )44أربعة وأربعين مكتب .تم استئجار المجمع بالكامل من عبد الله سعود إبراهيم بن مسلم ،بموجب عقد تأجير مدته ( )20عشرين سنة بدأت من تاريخ
1438/11/14ه (الموافق 2017/07/27م) وتقوم الشركة بإعادة تأجيره.
3 -5-2-2مجمع السويدي
هو مجمع تجاري يقع في مدنية الرياض حي السويدي ،مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )7,425سبعة آالف وأربعمائة وخمسة وعشرين متر مربع ،يتكون
ً
المجمع من طابقين بمساحة بناء إجمالية تبلغ ( )8,732ثمانية آالف وسبعمائة واثنين وثالثين متر مربع ،متضمنا ( )19تسعة عشر محل تجاري في الطابق األر�ضي،
باإلضافة إلى مكتب في الطابق األول .تم استئجار المجمع بالكامل من بدر بن محمد الدغيثر ،بموجب عقد تأجير مدته ( )15خمسة عشر سنة بدأت من تاريخ
1438/11/10ه (الموافق 2017/08/02م) وتقوم الشركة بإعادة تأجيره.
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4الهيكل التنظيمي للشركة

-1

4الهيكل التنظيمي
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

أﻣﲔ ﴎ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﳉﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﱄ(

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

-2

ﳉﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

4مجلس اإلدارة

يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( )8أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات .بتاريخ 1440/5/02ه
(الموافق 2019/01/08م) وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2019/02/10م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في
2022/02/09م .ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ هذه النشرة.
 (1):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2018/12/12م
االسم
محمد صالح محمد الحمادي
إبراهيم عبد الله راشد بن كليب

المنصب

الجنسية

العمر

صفة
العضوية

نسبة الملكية
()1
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

50

غيرتنفيذي

%3.72

-

نائب الرئيس -

()2

تاريخ العضوية

()3

2019/02/10م

سعودي

45

تنفيذي

%2.46

-

2019/02/10م

عبد العزيزصالح محمد الحمادي

عضو

سعودي

45

غيرتنفيذي

%4.67

-

2019/02/10م

سعد عبد المحسن عبد العزيزالحميدي

عضو

سعودي

45

مستقل

%0.00005

-

2019/02/10م

تركي عبد الرحمن عبد الله الرصيص

عضو

سعودي

48

مستقل

%0.00005

-

2019/02/10م

مشعل محمد حسن مفتي

عضو

سعودي

38

تنفيذي

%0.0042

-

2019/02/10م

زياد محمد سلطان العمرو

عضو

سعودي

40

مستقل

%0.0033

-

2019/02/10م

سعد محمد حمد بن سيف

عضو

سعودي

49

مستقل

0.000005

-

2019/02/10م

الرئيس التنفيذي

المصدر :الشركة.
( )1نسب الملكية المذكورة تقريبية.
( )3تمثل التواريخ المذكورة تواريخ تعيينهم في المناصب الحالية.
ً
ً
**** وفق الئحة حوكمة الشركات ،يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة «العضو التنفيذي» عندما يكون عضوا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقا�ضى راتبا لقاء ذلك.
ً
ً
yبالنسبة «للعضو غيرالتنفيذي» فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة أو ال يتقا�ضى راتبا عدا مكافئة العضوية عن المجلس واللجان.
yبالنسبة للعضو المستقل :فهو عضو مجلس اإلدارة غيرتنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزة وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يأتي:
ً
أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثرمن أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
أ-
ً
ب -أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثرمن أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
ج-
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أي من كبارالتنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
د-
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ه-
ً
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من
و-
تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ز-
أن يتقا�ضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن ( )200.000ريال أو %50من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي
ح-
من لجانه أيهما أقل.
ط -أن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
ي -أن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجرفي أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
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4السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

االسم

محمد صالح محمد الحمادي

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

رئيس مجلس إدارة شركة الباحة لالستثماروالتنمية.

تاريخ التعيين

 10فبراير2019م

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في مجالس إدارات أخرى

yحاصل على درجة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر-والية فلوريدا ،عام 1996م.
yحاصل على درجة بكالوريوس تسويق من جامعة ويبر– والية فلوريدا ،عام 1996م.
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمارمنذ عام 1996م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار«شركة مساهمة مدرجة» .منذ عام 1996م حتى تاريخه.
yعضو في مجلس إدارة شركة عزيزللمقاوالت واالستثمارالصناعي «مساهمة مقفلة» .منذ عام 2018م حتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في شركة ويلسبون الشرق األوسط لصناعة األنابيب «شركة ذات مسؤولية محدودة» .منذ عام 2010م حتى تاريخه.

االسم

االستاذ  /ابراهيم عبد الله راشد بن كليب

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين

10فبراير2019م

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة األردن 2004م.
yالمديرالعام لشركة الصناعات الطبية المحدودة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
yالرئيس التنفيذي لشركة الباحة لالستثماروالتنمية منذ عام 2014م حتى تاريخه.

الخبرات العملية

yالمديرالعام لشركة المراكزالراقية المحدودة منذ عام 2014م حتى تاريخه.
yالمديرالعام لشركة اشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري من يناير2018م حتى تاريخه.
yالمديرالعام لمؤسسة الرؤية المباشرة للدعاية واإلعالن والعالقات العامة منذ عام 2007م حتى تاريخ 2015م تعمل في مجال الدعاية واإلعالن
والعالقات العامة وإدارة وتنظيم المؤتمرات.
yالمديرالعام لمؤسسة وكالة فكرة الصندوق للعالقات العامة منذ عام 2008م وحتى تاريخ 2015م تعمل في مجال العالقات العامة وإعداد
التقاريراإلعالمية.

العضويات في مجالس إدارات أخرى

عضو مجلس اإلدارة في شركة وسيط النقل لالتصاالت وتقنية المعلومات .منذ عام 2017م حتى تاريخه.

االسم

عبد العزيزصالح محمد الحمادي.

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية وأمين سرالمجلس وعضو لجنة المراجعة.

تاريخ التعيين

10فبراير2019م.

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة األزهر ،عام 2004م.
yعمل في مستشفى الملك خالد الجامعي منذ عام 2004م وحتى 2005م.

الخبرات العملية

yعمل في مستشفى جامعة الملك سعود لألمراض الصدرية منذ عام 2005م وحتى 2008م.
yمديرإدارة التشغيل في شركة الحمادي للتنمية واالستثمارمنذ عام 2010م حتى تاريخه.

العضويات في مجالس إدارات أخرى

yعضو مجلس إدارة في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار« ،شركة مساهمة مدرجة» منذ 2010م حتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة شركة عزيزللمقاوالت واالستثمارالصناعي «مساهمة مقفلة» .منذ 2018م حتى تاريخه.

االسم

مشعل محمد حسن مفتي

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية والمديرالمالي.

تاريخ التعيين

10فبراير2019م.

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال  -إدارة مالية من جامعة الملك سعود 2004م.
yالمديرالعام للشركة العربية للمستشفيات المحدودة منذ عام 2004م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية
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yالمديرالعام لشركة الخدمات الصيدالنية المحدودة منذ عام 2002م وحتى تاريخه.
yالمديرالعام لشركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة منذ عام 2004م حتى تاريخه.
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االسم

سعد عبد المحسن عبد العزيزالحميدي

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية ورئيس لجنة المراجعة.

تاريخ التعيين

10فبراير2019م.

المؤهالت العلمية

بكالوريوس محاسبة من جامعة شمال كولورادو عام 2004م.
yمديرعام شركة الزمن المتطور لالستثماروالتطويرمنذ عام 2014م وحتى تاريخه.
yمديرااللتزام وسكرتيرمجلس اإلدارة لشركة أمانة للتامين منذ عام 2009م وحتى عام 2014م.

الخبرات العملية

yمراجع مالي في شركة ارنست اند يونغ منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.
yمسؤول ائتمان بمصرف الراجحي منذ عام 2006م وحتى 2007م.
yمدقق خارجي بشركة برايس ووترهاوس منذ عام 2005م وحتى 2006م.

العضويات في مجالس إدارات أخرى

عضو مجلس إدارة في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار«شركة مساهمة مدرجة» .منذ 2019م حتى تاريخه.

االسم

سعد حمد محمد بن سيف

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

تاريخ التعيين

10فبراير2019م.

المؤهالت العلمية

الثانوية العامة.

الخبرات العملية

yالمديرالعام لشركة أكتل للتجارة المحدودة منذ عام 1998م حتى 2019م.
yالمديرالعام لمؤسسة ارتال الغذاء للتجارة منذ 2017م حتى تاريخه.

االسم

زياد محمد سلطان العمرو

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

عضو مجلس إدارة شركة الباحة لالستثماروالتنمية.

تاريخ التعيين

10فبراير2019م.

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في اإلعالم من جامعة الملك سعود ،عام 2006م.

الخبرات العملية

yمديرالتسويق لشركة فهد العالمية المحدودة ،منذ عام 2008م وحتى تاريخه.
yالرئيس التنفيذي لشركة الباحة لالستثماروالتنمية منذ عام 2016م وحتى عام 2017م.

العضويات في مجالس إدارات أخرى

ال يوجد

االسم

تركي عبد الرحمن عبد الله الرصيص

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

عضو مجلس إدارة شركة الباحة لالستثماروالتنمية.

تاريخ التعيين

10فبراير2019م.

المؤهالت العلمية

بكالوريوس تسويق من جامعة كليفالند ،أمريكا ،عام 2005م.
yرئيس تطويراألعمال بشركة العليان القابضة منذ عام 2018م وحتى 2020م.

الخبرات العملية

العضويات في مجالس إدارات أخرى

yمديرعام بشركة العليان العقارية منذ عام 2012م وحتى 2015م.
yمديرتطويراألعمال بشركة هامات العقارية منذ 2015م وحتى 2016م.
yمديرالقطاع التجاري بشركة بن سعيدان منذ 2017م وحتى 2018م.
عضو مجلس المديرين بشركة أكرم أساس منذ عام 2019م حتى تاريخه.
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-3

4اإلدارة التنفيذية
المنصب

الجنسية

العمر

صفة العضوية

نسبة الملكية
()1
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

الرئيس التنفيذي

سعودي

45

تنفيذي

%2.46

-

2017/08/17م

مشعل محمد حسن مفتي

المديرالمالي

سعودي

38

تنفيذي

%0.0042

-

2015/01/19م

فيصل حامد سعد الغامدي

الشؤون اإلدارية والحكومية

سعودي

45

تنفيذي

-

-

2016/01/01م

االسم
إبراهيم عبد الله راشد بن كليب

()2

تاريخ التعيين

()3

المصدر :الشركة.
( )1نسب الملكية المذكورة تقريبية.
( )3تمثل التواريخ المذكورة تواريخ تعيينهم في المناصب الحالية.

-3-1

4السير الذاتية لإلدارة التنفيذية

وردت السيرة الذاتية لكل من الرئيس التنفيذي – إبراهيم عبد الله راشد بن كليب ،والمدير المالي – مشعل محمد حسن مفتي ،ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس
اإلدارة.
االسم

االستاذ  /فصيل حامد سعد الغامدي

الجنسية

سعودي.

المنصب الحالي

رئيس إدارة الشؤون اإلدارية والحكومية.

تاريخ التعيين

 01يناير2016م.

المؤهالت العلمية

ال يوجد.

الخبرات العملية
العضويات في مجالس إدارات أخرى

yرئيس إدارة الشؤون اإلدارية والحكومية منذ تاريخ 2016م وحتى تاريخه.
yالعمل بمؤسسة دارالغامدي للطباعة منذ 2011/5/1م وحتى تاريخ 2011/6/30م.
ال يوجد

-4

4لجان مجلس اإلدارة

-4-1

4لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من ( )3ثالثة أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة (العادية) المنعقدة بتاريخ 1440/05/05هـ (الموافق
2018/12/12م) وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2022/02/09م ،تتكون اللجنة من األعضاء التالية أسمائهم:
العضو

المنصب

سعد عبد المحسن الحميدي

رئيس اللجنة

تركي عبد الرحمن الرصيص

عضو

عبد العزيزصالح الحمادي

عضو

المصدر :الشركة

-4-1-1

4السير الذاتية للجنة المراجعة

وردت السيرالذاتية ألعضاء لجنة المراجعة ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.

-4-2

4لجنة الترشيحات والمكافئات

تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ( )3ثالثة أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة المكافئات والترشيحات من قبل قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/06/11هـ
(الموافق 2019/02/16م) وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2022/02/09م ،وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
العضو

المنصب

سعد حمد بن سيف

رئيس اللجنة

محمد صالح الحمادي

عضو

زياد محمد العمرو

عضو

المصدر :الشركة

4 -4-2-1السير الذاتية للجنة الترشيحات والمكافئات
وردت السيرالذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.
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  نوفظوملا

-

5الموظفون

كما بتاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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-

6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة

يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع المالي ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المراجعة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية وشركتها التابعة شركة المراكزالراقية
عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و2019م ،و2020م ،واإليضاحات المرفقة بهم ،والتي تم مراجعتها وتدقيقها من قبل شركة العظم والسديري
وآل الشيخ وشركاؤهم -محاسبون ومراجعون قانونيون عضو كرو الدولية.
ُ
ً
أعدت القوائم المالية للشركتين لألعوام 2018م ،و2019م ،و2020م ،وفقا للمعاييرالدولية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة والمعاييرواإلصدارات األخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات.
لقد تم إعداد البيانات المالية المدققة للسنوات المالية ،واإليضاحات المرفقة والتي تم إدراجها في النشرة وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين .وتقوم الشركة بإصداربياناتها المالية بالريال السعودي.
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6إقرار ت أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية

يقرأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 1أنه ال يوجد أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل الثالث سنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و2019م2020 ،م،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقريرالمحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
 2أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م ،واإليضاحات المرفقة بهم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها ،وأنها تشتمل على معلومات مالية مقدمة على أساس
ً
موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية التي تقرها الشركة سنويا بحسب المعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعاييرواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
 3أنه بحسب علمهم واعتقادهم أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثيرفي األعمالوالوضع المالي للشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم «عوامل المخاطرة».
 4أنه بحسب علمهم واعتقادهم أن الشركة ليس لديها معلومات عن أ ي سياسات حكومية ،أو اقتصادية ،أو مالية ،أو نقدية ،أو سياسية أو أ يعوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري مباشر أو غير مباشر (في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم «عوامل
المخاطرة».
 5أنه بخالف ما ذكر في قسم «استخدام متحصالت الطرح» (لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى القسم رقم ( ))٧ال يوجد لدى الشركة أيأصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها.
 6أنه بحسب علمهم واعتقادهم أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوفمن الحسابات المصرفية ،كما يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان بما في ذلك الضمان الشخ�صي أو غير المشمولة بضمان شخ�صي ،أو
المضمونة برهن ،أو غير المضمونة برهن ،أو التزامات تحت القبول ،أو ائتمان القبول ،أو التزامات الشراء التأجيري ،أو أي أدوات دين صادرة
وقائمة أو أدوات دين موافق عليها ولم يتم إصدارها ،أو قروض ألجل.
 7يقر أعضاء مجلس اإلدارة حسب علمهم واعتقادهم أنه وعلى حد علمهم ال توجد أي رهونات ،أو حقوق ،أو أي أعباء ،أو تكاليف على ممتلكاتالشركة وشركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة.
 8أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات بخالف االلتزامات الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والتي تم اإلفصاح عنهافي القسم (« )15-١٠االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» باإلضافة إلى التزامات أمانات األسهم المفصح عنها
في قسم استخدام متحصالت الطرح (« )3-1-٧سداد أمانات أسهم مزاد تحت التسوية».
 9أن راس مال الشركة أو الشركات التابعة ال يخضع لحق خياركما في تاريخ هذه النشرة.	10-يقر مجلس اإلدارة بأنه لم يتم منح أي عموالت ،أو خصومات ،أو أتعاب وساطة ،أو عوض غير نقدي من قبل الشركة (أو شركاتها التابعة) ألي من
أعضاء مجلس اإلدارة ،أو كبار التنفيذيين ،أو القائمين بعرض ،أو طرح األوراق المالية ،أو الخبراء خالل السنوات الثالث الماضية التي تسبق
مباشرة تاريخ تقديم تسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.
	11-أن الشركة وشركاتها التابعة ال تمتلك أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يكون من الصعب التحقق
ً ً
من قيمتها والتي قد تؤثرتأثيرا كبيرا على تقييم الوضع المالي للشركة.
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6التحليل المالي لقائمة المركز المالي الموحدة

يوضح الجدول التالي القوائم المالية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البند

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%11

%7
%3

2018م

2019م

2020م

الموجودات المتداولة

20,272,771

20,806,242

23,046,174

%3

الموجودات غيرالمتداولة

245,108,478

274,886,585

260,941,497

%12

()%5

مجموع الموجودات

265,381,249

295,692,827

283,987,671

%11

()%4

%3

المطلوبات المتداولة

102,691,337

105,606,753

128,264,207

%3

%21

%12

1,286,421

33,724,884

29,174,945

%2522

()%13

%376

مجموع المطلوبات

103,977,758

139,331,637

157,439,152

%34

%13

%23

حقوق الملكية

161,403,491

156,361,190

126,548,519

()%3

()%19

()%11

مجموع المطلوبات وحقوق المالك

265,381,249

295,692,827

283,987,671

%11

()%4

%3

المطلوبات غيرالمتداولة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفعت الموجودات في نهاية العام 2019م وبما مقداره  %11بالمقارنة مع نهاية العام 2018م ،وذلك نتيجة الرتفاع الموجودات المتداولة والغيرمتداولة والتي ارتفعت
بما نسبته  %3و %12على التوالي ،ويعود سبب االرتفاع بشكل أسا�سي إلى ارتفاع كل من بند المدينين في الموجودات المتداولة بما مقداره  2,233,629ريال سعودي،
باإلضافة إلى نشوء بند حق استخدام أصل ضمن الموجودات غيرالمتداولة والذي نشأ نتيجة تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  16وبما مقداره 39,132,814
ريال سعودي.
انخفضت الموجودات في نهاية العام 2020م بما نسبته  %4بالمقارنة مع نهاية عام 2019م على الرغم من ارتفاع بند الموجودات المتداولة بنسبة  %11ويعود السبب
إلى انخفاض بند الموجودات غيرالمتداولة بنسبة  %5بسبب انخفاض األصول غيرالملموسة والشهرة وحق استخدام األصل بما نسبته  %25و %19و %10على التوالي.
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6الموجودات المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و202م.
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه

1,078,918

1,001,403

1,724,570

()%7

%72

%26

مدينون ،صافي

17,317,283

19,550,912

20,869,525

%13

%7

%10

مخزون ،صافي
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

118,057

118,057

-

%0

()%100

()%100

1,758,513

135,870

452,079

()%92

%233

()%49

مجموع الموجودات المتداولة

20,272,771

20,806,242

23,046,174

%3

%11

%7

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفعت الموجودات المتداولة في نهاية العام 2019م بما نسبته  %3بالمقارنة مع نهاية العام 2018م على الرغم من انخفاض أغلب بنود الموجودات المتداولة ويعود
سبب االرتفاع بشكل أسا�سي إلى ارتفاع بند المدينين بما نسبته  %13وبمقدار 2,233,629ريال سعودي.
ارتفعت الموجودات المتداولة بما نسبته  %11في نهاية العام 2020م ،ويعود السبب الرئي�سي لهذا االرتفاع إلى ارتفاع بند المدينين وبند النقد وما في حكمه وبند
ً
المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى بما نسبته  %7و %72و %233على التوالي.
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6النقد وما في حكمه

انخفض النقد خالل العام 2019م بما نسبته  ،%7ثم عاود االرتفاع بنسبة  %72في عام 2020م وذلك نتيجة األنشطة التشغيلية االعتيادية للشركة.
6 -2-1-2مدينون ،الصافي
يمثل الجدول المبين أدناه بند المدينين بالصافي لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%0

%0

%0

%0

%0

%0

8,248,804

%157

%121

%138

1,084,984

()%4

%0

()%2

25,179,687

%12

%22

%17

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()1,108,402

()1,108,402

()4,310,162

%0

%289

%97

الصافي

17,317,283

19,550,912

20,869,525

%13

%7

%10

البنود

2020م

2018م

2019م

مدينو بيع ممتلكات ومعدات

8,542,906

8,542,906

8,542,906

مدينون متنوعون

7,302,993

7,302,993

7,302,993

عمالء إيجارات

1,450,367

3,728,431

عمالء

1,129,419

1,084,984

18,425,685

20,659,314

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفع بند المدينين بالصافي في نهاية العام 2019م بنسبة  %13بالمقارنة بالعام 2018م ،وذلك نتيجة الرتفاع بند عمالء إيجارات بما نسبته  %157وبما مقداره
 2,278,064ريال سعودي ،والتي تمثل المبالغ المستحقة على المستأجرين .ويعود سبب االرتفاع إلى قيام الشركة في نهاية العام 2019م بالبدء في تشغيل مجمع
الجامعة باإلضافة إلى انخفاض تحصيالت اإليجارات الخاصة بمجمع االزدهار ،مجمع الحزم ومجمع السويدي كما هو مبين بالجدول أدناه:
2018م

2019م

2020م

اسم المجمع

157,908

567,725

796,844

-

400,331

380,630

مجمع االزدهار

977,899

2,183,601

5,134,978

مجمع الحزم
مجمع الجامعة بالزا
مجمع السويدي

314,560

576,775

1,936,353

المجموع

1,450,367

3,728,432

8,248,805

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفع بند المدينين في العام 2020م بما مقداره  1,318,613وبما نسبته  ،%7ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع بند عمالء إيجارات بنسبة  .%121تجدر اإلشارة إلى أنه
قد طرأ ارتفاع على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة  %289في نهاية عام 2020م.
6 -2-1-3إيرادات مستحقة
تمت إعادة تصنيف بند اإليرادات المستحقة في األعوام 2018م و2019م ليظهرضمن بند عمالء اإليجارات في المدينين.
6 -2-1-4مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
ً
يمثل الجدول المبين أدناه المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018 ،م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

-

()%100
-

2018م

2019م

2020م

1,678,113

-

-

()%100

إيرادات مستحقة

-

-

412,882

-

-

عهد موظفين

-

-

26,872

-

-

-

أتعاب مهنية مقدمة

-

71,400

-

-

()%100

-

دفعات مقدمة إلى موردين

34,576

34,576

-

%0

()%100

()%100

أخرى

45,824

29,894

12,325

()%35

()%59

%48

1,758,513

135,870

452,079

()%92

%233

()%49

إيجارات مدفوعة مقدما

المجموع

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م2020 ،م.
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ً
في العام 2019م انخفض بند المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى بما نسبته  ،%92وذلك نتيجة النخفاض ايجارات مدفوعة مقدما بنسبة %100
وبما مقداره  1,678,113ريال سعودي ،وذلك نتيجة قيام الشركة بتطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )16والذي أدى إلى إعادة تصنيف عقود اإليجارالتشغيلية
المصنفة كدفعات مقدمة إلى بند حق استخدام األصل.
ً
ارتفع بند المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى في عام 2020م بنسبة  ،%233وذلك لظهور بند اإليرادات المستحقة بمقدار  412,882وبند عهد
الموظفين بمقدار 26,872في عام 2020م.

-2-2

6الموجودات غير المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات غيرالمتداولة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018 ،م2019 ،م و2020م.
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

الموجودات غيرالمتداولة
استثمارات طويلة األجل

17,136,823

17,136,823

17,136,823

%0

%0

%0

دفعات لشراء ممتلكات استثمارية

9,000,000

9,000,000

9,000,000

%0

%0

%0

شهرة

28,389,288

28,389,288

23,110,413

%0

()%19

()%10

38,903

47,656

35,903

%22

()%25

()%4

ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي

75,536,787

54,542,053

54,521,121

()%28

%0

()%15

عقارات استثمارية

115,006,677

126,637,951

121,985,027

%10

()%4

-

حق استخدام أصل

-

39,132,814

35,152,210

-

()%10

-

245,108,478

274,886,585

260,941,497

%12

()%5

%3

أصول غيرملموسة

مجموع الموجودات غيرالمتداولة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفعت الموجودات غيرالمتداولة في نهاية العام 2019م بما نسبته  %12بالمقارنة مع نهاية العام 2018م ،وذلك نتيجة إلى نشوء بند حق استخدام أصل والذي نشأ
نتيجة تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ( )16وبما مقداره  39,132,814ريال سعودي.
انخفضت الموجودات غير المتداولة في نهاية العام 2020م بنسبة  ،%5ويعود السبب إلى انخفاض األصول غير الملموسة والشهرة وحق استخدام األصل بما نسبته
 %25و %19و %10على التوالي.
6 -2-2-1ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
يوضح الجدول التالي الممتلكات واآلالت والمعدات لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018 ،م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%0

%0
()%100

2018م

2019م

2020م

أرا�ضي

39,323,988

39,323,988

39,323,988

%0

مباني

8,804,091

-

-

()%100

-

أجهزة ومعدات مكتبية

9,268

9,460

5,918

%2

()%37

()%20

أثاث ومفروشات

24,761

18,237

109,480

()%26

%500

%110

مشاريع تحت التنفيذ

27,374,679

15,190,368

15,081,735

()%45

()%1

()%26

المجموع

75,536,787

54,542,053

54,521,121

()%28

%0

()%15
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انخفضت الممتلكات والمعدات في نهاية العام 2019م بما نسبته  %28بالمقارنة مع العام 2018م ويعود ذلك إلى:
 1قرارأعضاء مجلس اإلدارة رقم ( )1لعام 2020م بالموافقة على استبعاد المباني الموضحة بالجدول أدناه والبالغة قيمتها  8,804,091ريال سعودي.القيمة الحالية

االصل
مباني وإنشاءات تلفريك اثرب السياحي

4,606,087

مباني وإنشاءات مزرعة الدواجن

3,219,378

مباني وإنشاءات مصنع الجلد

224,465

االستهالك للعام 2019م

754,161

المجموع

8,804,091

المصدر :الشركة

 2كما تم إجراء تحويالت من بند المشاريع تحت التنفيذ وبما قيمته  12,318,606ريال سعودي لتظهرضمن العقارات االستثمارية.6 -2-2-2عقارات استثمارية:
يوضح الجدول التالي العقارات االستثمارية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م 2019م و2020م.
البنود
ارا�ضي
مباني وانشاءات
المجموع

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%4

()%2
%84
%3

2018م

2019م

2020م

110,217,738

110,217,738

105,703,979

%0

4,788,939

16,420,213

16,281,048

%243

()%1

115,006,677

126,637,951

121,985,027

%10

()%4

المصدر :الشركة

نشأ بند العقارات االستثمارية في نهاية العام 2018م وبما مقداره  115,006,677ريال سعودي على شكل أرا�ضي ،باإلضافة إلى مباني وإنشاءات بقيمة  4,788,939تم
تحويلها من بند ممتلكات وآالت ومعدات.
ارتفعت المباني واإلنشاءات بما نسبته  %243في نهاية العام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م ويعود سبب االرتفاع إلى تحويل ما مقداره  12,318,616ريال سعودي
من المشاريع تحت التنفيذ ضمن بند الممتلكات وآالت ومعدات .وهي عبارة عن التكاليف الخاصة بإنشاء مجمع تجاري استثماري في حي الملز.
تتمثل العقارات االستثمارية للشركة فيما يلي:
 1مجمع الحزم :بلغت تكلفته  20,095,736ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  457,785ريال سعودي وال توجد أية خسائرنتيجة انخفاضالقيمة ،وصافي قيمته الدفترية قدرها  19,637,951ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ( 7,434,108ريال سعودي 2018:م).
 2مجمع الجامعة بالزا :بلغت تكلفته  107,572,569ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  188,165ريال سعودي وخسائراالنخفاض في القيمة 384,404ريال سعودي ،وصافي قيمته الدفترية  107,000,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ( 107,572,569ريال سعودي2018 :م).
تم تقييم األرا�ضي والمباني المصنفة كعقارات استثمارية من قبل مقيم خارجي لتحديد قيمتها العادلة كما في  31ديسمبر 2019م .وقد تم إجراء التقييم عن طريق
مقيم خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).
فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقا للمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ( )13كما في  31ديسمبر2019م:
االفتراضات الرئيسية

القيمة العادلة (ريال سعودي)

أسلوب التقييم

العقارات

الغرض

مجمع الحزم

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات إيجارات وتنمية رأس المال

yمعدل الخصم %6.1
yفترة التدفقات النقدية  12سنة

19,900,000

مجمع الجامعة بالزا

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات إيجارات وتنمية رأس المال

yمعدل الخصم %6.1
yفترة التدفقات النقدية  12سنة

107,000,000

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

بلغت خسائراالنخفاض في القيمة لمجمع الجامعة ومجمع الحزم  384,404ريال سعودي على التوالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر2019م.

 | 22شركة الباحة لإلستثمار والتنمية

 ةكرشلل يلاملا عضولل ةرادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

تستخدم الشركة تقاريرالتقييم من المقيم المستقل (مكتب النماء للتقييم – عبد العزيزالغامدي) الذي تم تعيينه من قبل اإلدارة لتقييم القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية في تاريخ التقييم.
في عام 2020م تتمثل العقارات االستثمارية للشركة فيما يلي:
 1مجمع الحزم :بلغت تكلفته  20,095,736ريال سعودي ومجمع االستهالك المتراكم  610,709ريال سعودي وخسائراالنخفاض في القيمة ال �شيء،وصافي قيمته الدفترية بلغت  19,485,027ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م (2019م 19,637,951 :ريال سعودي).
 2مجمع الجامعة بالزا :بلغت تكلفته  107,572,569ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  943,214ريال سعودي وخسائراالنخفاض في القيمة 4,129,355ريال سعودي ،وصافي قيمته الدفترية بلغت  102,500,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م (2019م.)107,000,000 :
تم تقييم األرا�ضي والمباني المصنفة كعقارات استثمارية من قبل مقيم خارجي لتحديد قيمتها العادلة كما في  31ديسمبر 2020م تم اجراء التقييم عن طريق مقيم
خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).
فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقا للمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  13كما في  31ديسمبر2020م:
أسلوب التقييم

العقارات

االفتراضات الرئيسية

الغرض

مجمع الحزم

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات ايجارات وتنمية رأس المال

مجمع الجامعة بالزا

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات ايجارات وتنمية رأس المال

القيمة العادلة (ريال سعودي)

yمعدل الخصم %9

19,800,000

yفترة التدفقات النقدية  12سنة
yمعدل الخصم %9

102,500,000

yفترة التدفقات النقدية  12سنة
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بلغت خسائر االنخفاض في القيمة لمجمع الجامعة بالزا ومجمع الحزم  4,129,355ريال سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (2019م 384,404 :ريال
سعودي).
تستخدم الشركة تقاريرالتقييم من المقيم المستقل (مكتب النماء للتقييم – عبد العزيزالغامدي) الذي تم تعيينه من قبل اإلدارة لتحديد القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية في تاريخ التقييم.
yحق استخدام أصل

yنشأ بند حق استخدام األصول في العام 2019م ضمن قائمة المركزالمالي ،والذي يتمثل بحق استخدام األصول في المباني المستأجرة والمتمثلة في مجمع
االزدهارومجمع السويدي.
6 -2-2-3االستثمار في أصول مدرة للدخل
تنوي الشركة استخدام مبلغ قدره ( )90,429,923تسعون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وثالثة وعشرون ريال سعودي ،من صافي متحصالت
الطرح في االستثمارفي أصول مدرة للدخل .وسيتمثل االستثمارفي شراء مراكزتسوق (بالزا) في مدينة الرياض.

6 -2-3المطلوبات المتداولة
يوضح الجدول التالي إجمالي المطلوبات المتداولة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018 ،م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%30

()%2
()%1

2018م

2019م

2020م

دائنون

1,093,133

1,639,255

1,146,255

%50

أمانات أسهم مزاد تحت التسوية

10,847,966

10,787,672

10,730,917

()%1

()%1

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

4,623,202

4,150,242

4,345,188

()%10

%5

()%3

إيرادات مقبوضة مقدما

1,414,770

2,050,964

2,780,184

%45

%36

%40

-

6,064,437

9,500,024

-

()%57

-

مخصص مطالبات محتملة

66,703,158

66,703,158

84,003,717

%0

%26

%12

مخصص الزكاة

18,009,108

14,211,025

15,757,922

()%21

%11

()%6

مجموع المطلوبات المتداولة

102,691,337

105,906,753

128,264,207

%3

%21

%12

الجزء المتداول من مطلوبات عقود االيجار
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ارتفعت المطلوبات المتداولة وبما نسبته  %3في نهاية العام 2019م مقارنة مع نهاية العام 2018م وذلك نتيجة لقيام شركة الباحة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( ،)16حيث تعترف الشركة بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المدفوعة خالل فترة العقد مما أدى إلى نشوء بند الجزء
المتداول من مطلوبات عقود اإليجاروالذي بلغ مقداره  6,064,437ريال سعودي في نهاية العام 2019م.
ارتفعت المطلوبات المتداولة في نهاية العام 2020م بنسبة  %21مقارنة مع نهاية العام 2019م ،وذلك بسبب ارتفاع بند االيرادات المقبوضة مقدما بنسبة %36
وارتفاع بند مخصص المطالبات المحتملة بنسبة  %26وبمقدار ،17,300,559والذي كان ثابتا في االعوام التي مضت والسبب في ذلك يعود إلى قضية شركة الساطعة
الحديثة للمقاوالت.
6 -2-3-1دائنون
يوضح الجدول التالي تفاصيل بند الدائنين لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

202م

معدل النمو
السنوي المركب

()%68

()%43
()%37

2018م

2019م

2020م

دائنون متنوعون

589,024

589,024

189,024

%0

موردون

491,041

921,870

921,870

%88

%0

أخرى

13,068

128,361

35,361

%882

()%72

%64

1,093,133

1,639,255

1,146,255

%50

()%30

%2

المجموع
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ارتفع بند الدائنين بنسبة  %50في نهاية العام 2019م ويعود السبب األسا�سي لذلك في ارتفاع بند الموردين في نهاية العام 2019م وبمبلغ مقداره  430,829ريال
سعودي ويعود السبب في ذلك إلى قيام الشركة بتسديد بعض الذمم المستحقة عليها ونشوء ذمم أخرى نتيجة األعمال التشغيلية للشركة.
انخفض بند الدائنين في نهاية العام 2020م بنسبة  %30بسبب انخفاض بند الدائنين المتنوعين وبند األخرى بنسبة  %68و %72على التوالي.
6 -2-3-2أمانات أسهم مزاد تحت التسوية
انخفض بند أمانات أسهم مزاد تحت التسوية بشكل طفيف وعلى التوالي في نهاية العام 2019م والعام 2020م وذلك نتيجة قيام الشركة بتسديد المبالغ المستردة
ً
للمساهمين المتخلفين عن سداد األقساط والتي بيعت أسهمهم بالمزاد العلني أثرعملية البيع التي قامت بها الشركة بتاريخ 2009/6/28م وفقا لموافقة هيئة السوق
المالية بتاريخ 2009/3/22م والذي قامت على أثره الشركة ببيع عدد  984,022سهم بمبلغ  14,325,234ريال سعودي.
6 -2-3-3مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
انخفض بند مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى في نهاية العام 2019م وبمبلغ  472,960ريال سعودي ،والذي يمثل ما قامت الشركة بتسديده من مصاريف
مستحقة خالل العام كرواتب وتأمينات اجتماعية وضريبة القيمة المضافة .كما ارتفع في عام 2020م بنسبة  %5وبمقدار  194,946نتيجة العمليات التشغيلية
االعتيادية للشركة.
6 -2-3-4إيرادات مقبوضة مقدماً
ارتفع بند إيرادات مقبوضة مقدما في نهاية العام 2019م وبنسبة  %45عما كان عليه في نهاية العام 2018م وبمبلغ مقداره  636,194ريال سعودي .كما ارتفع بند
ً
اإليرادات المقبوضة مقدما في نهاية العام 2020م بنسبة  %36وبما مقداره  729,220ريال .حيث يمثل هذا البند اإليرادات المقبوضة مقدما من المستأجرين في
مجمع الحزم ،الجامعة بالزا ،االزدهاروالسويدي.
6 -2-3-5الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار
نتيجة قيام شركة الباحة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16حيث تعترف الشركة بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار
المدفوعة خالل فترة العقد مما أدى إلى نشوء بند الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار.
6 -2-3-6مخصص الزكاة
لوحظ ارتفاع مخصص الزكاة في نهاية العام 2018م وبنسبة مقدارها  %1.318عما كانت عليه خالل العام 2017م وبمبلغ مقداره  16,738,754ريال سعودي منها
مبلغ  16,849,347ريال سعودي تمثل الربط من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن األعوام من 2000م وحتى 2010م حيث تم االعتراض على الربط بتاريخ
ً
 3شعبان 1434ه (الموافق  12يونيو 2013م) لوجود اختالفات جوهرية في الربط ً
بناء على رأي المستشار الزكوي وتم تقديم خطاب االعتراض موضحا االختالفات
الجوهرية واألساس الصحيح الحتساب كل بند ً
بناء على رأي المستشار الزكوي .وبتاريخ  26شوال 1436هـ الموافق  11أغسطس 2015م رفضت لجنة االعتراض
االبتدائية الزكوية الضريبية األولى بالرياض االعتراض المقدم من الشركة وعليه قامت الشركة بتاريخ  20صفر1437هـ الموافق  2ديسمبر2015م بتقديم استئناف
على قرارلجنة االعتراض الزكوية الضريبية األولى بالرياض وبتاريخ  12ذو القعدة 1439هـ الموافق  25يوليو 2018م استلمت الشركة قرارلجنة االستئناف الضريبية
برفض االستئناف المقدم من الشركة وعليه قامت الشركة باالعتراف بمبلغ الزكاة ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخربالسنة الحالية.
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في نهاية العام 2019م انخفض بند مخصص الزكاة وبنسبة  %21عما كان عليه في نهاية العام 2018م وبمبلغ مقداره  3,798,083ريال سعودي ويشكل قيمة مبلغ
الزكاة المحمل للعام 2019م والبالغ  2,026,754ريال سعودي مطروحا منه المبلغ المدفوع خالل العام والبالغ  1,043,559ريال سعودي باإلضافة إلى 4,781,278
ريال سعودي تعديالت زكوية حيث أنه وفي تاريخ  29ديسمبر 2019م تلقت الشركة قرارا من لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية يفيد باعتماد اللجنة تسوية
الخالف للفترة محل الخالف من عام 2000م وحتى 2010م ليصبح الربط الزكوية بعد التسوية  12,068,069ريال سعودي وذلك بانخفاض بمبلغ وقدره 4,781,278
ريال سعودي وعليه قامت الشركة باالعتراف بمبلغ التخفيض كإيرادات أخرى ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرللسنة الحالية.
تم تقديم اإلقرارات الزكوية للفترة بين عام 2011م وعام 2020م ولم يتم الربط النهائي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى اآلن.
6 -2-3-7المطلوبات غير المتداولة
يوضح الجدول التالي تفاصيل المطلوبات غيرالمتداولة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018 ،م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%13

%27

2018م

2019م

2020م

-

32,410,439

28,075,633

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

102,558

130,582

165,449

%27

%27

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

1,183,863

1,183,863

933,863

%0

()%21

()%11

مجموع المطلوبات غيرالمتداولة

1,286,421

33,724,884

29,174,945

%2522

()%13

%376

الجزء غيرالمتداول من مطلوبات عقود االيجار

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بما نسبته  %2522في نهاية العام 2019م مقارنة مع نهاية العام 2018م بما مقداره  32,438,463ريال سعودي وذلك نتيجة قيام
شركة الباحة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16حيث تعترف الشركة بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المدفوعة خالل
فترة العقد مما أدى إلى نشوء بند الجزء غيرالمتداول من مطلوبات عقود اإليجار.
في عام 2020م ،انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %13مقارنة بعام 2019م ،ويعود السبب الرئي�سي في ذلك إلى انخفاض بند المطلوب إلى أطراف ذات
عالقة بنسبة  .%21وذلك بسبب تسديد شركة الباحة مبلغ  250,000ريال سعودي للسيد /مشعل بن محمد بن حسن مفتي .كما انخفض بند الجزء غير المتداول
من مطلوبات عقود االيجاربنسبة  %13مقارنة بعام 2019م.
6 -2-3-8حقوق الملكية
يوضح الجدول التالي تفاصيل حقوق الملكية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018 ،م2019 ،م ،و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%0

%0
%40

2018م

2019م

2020م

رأس المال

177,000,000

177,000,000

177,000,000

%0

خسائرمتراكمة

()35,381,326

()40,707,326

()69,300,223

%15

%70

حقوق الملكية العائدة للمساهمين

141,618,674

136,292,674

107,699,777

()%4

()%21

()%13

حقوق الملكية غيرالمسيطرة

19,784,817

20,068,516

18,848,742

%1

()%6

()%2

إجمالي حقوق الملكية

161,403,491

156,361,190

126,548,519

()%3

()%19

()%11

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

انخفضت حقوق الملكية في نهاية العام 2019م بما نسبته  %3في نهاية العام 2019م مقارنة مع نهاية العام 2018م ويعود سبب االنخفاض بشكل أسا�سي إلى ارتفاع
ً
بند الخسائرالمتراكمة إلى  40,707,326ريال سعودي وذلك بسبب تكبد الشركة صافي خسارة بمقدار 5,326,000في سنة 2019م علما بأن بند حقوق الملكية غير
المسيطرة والذي يمثل حقوق الملكية غيرالمسيطرة في الشركات التابعة قد ارتفع وبنسبة  %1وبما مقداره  283,699ريال سعودي.
كما انخفضت حقوق الملكية في نهاية عام 2020م بنسبة  %19والسبب الرئي�سي في ذلك يعود إلى ارتفاع بند الخسائرالمتراكمة بنسبة .%70
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6التحليل المالي لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

-3

يوضح الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%7

%7
%0

2018م

2019م

2020م

اإليرادات

9,679,177

10,435,145

11,175,312

%8

تكلفة اإليرادات

()4,881,835

()4,755,245

()4,863,644

()%3

%2

مجمل الربح

4,797,342

5,679,900

6,311,668

%18

%11

%15

مصاريف إدارية وعمومية

()2,568,499

()3,459,527

()2,929,900

%35

()%15

%7

خسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

()384,404

()4,129,355

-

%974

-

خسائرمطالبات محتملة

-

-

()17,300,559

-

%100

-

خسائرائتمانية متوقعة

-

-

()3,201,760

-

%100

-

خسائراالنخفاض في قيمة الشهرة

-

-

()5,278,875

-

%100

-

خسائراستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

-

()8,049,930

-

-

()%100

-

ربح  /خسارة تشغيلي

2,228,843

()6,213,961

()26,528,781

()%379

%327

إيرادات اخرى

4,564,375

4,834,647

18,788

%6

()%100

()%94

(خسارة) /ربح من العمليات

6,793,218

()1,379,314

()26,509,993

()%120

%1822

-

-

()1,636,233

()1,455,781

%100

()%11

-

6,793,218

()3,015,547

()27,965,774

()%144

%827

-

الزكاة

()17,019,651

()2,026,754

()1,846,897

()%88

()%9

()%67

صافي ربح (/خسارة) السنة

()10,226,433

()5,042,301

()29,812,671

()%51

%491

%71

تكاليف التمويل
صافي الربح قبل الزكاة

بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

()10,226,433

()5,042,301

()29,812,671

()%51

%491

%71

صافي ربح (خسارة) السنة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غيرالمسيطرة

()11,325,325

()5,326,000

()28,592,897

()%53

%437

1,098,892

283,699

()1,219,774

()%74

()%530

()10,226,433

()5,042,301

()29,812,671

()%51

%491

%59

%71

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

yنالحظ من خالل نتائج األعمال لشركة الباحة لالستثماروالتطوير:
yارتفع مجمل الربح في نهاية العام 2019م وبنسبة  %18ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع اإليرادات بشكل أكبر من مقدار االرتفاع الحاصل في تكلفة
اإليرادات بحيث شكل مجمل الربح في األعوام 2018م و2019م ما نسبته  %50و %54على التوالي.
yكما ارتفع مجمل الربح مرة أخرى في عام 2020م بنسبة  %11والسبب في ذلك يعود إلى كون اإليرادات مازالت أعلى من تكلفة اإليرادات .وقد شكل مجمل
الربح ما نسبته  %56من اإليرادات في عام 2020م.
yانخفضت صافي خسائرالشركة في نهاية العام 2019م وبنسبة  %51مقارنة مع العام 2018م وبما مقداره  5,184,132ريال سعودي.
yفي عام 2020م ،ارتفع صافي خسائر الشركة وبما نسبته  %491وبما مقداره  24,770,370ريال على الرغم من انخفاض مصروف الزكاة بنسبة .%9
والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع بنود خسائر المطالبات المحتملة والخسائر االئتمانية المتوقعة وخسائر االنخفاض في قيمة الشهرة بنسبة .%100
ً
وأيضا حصل ارتفاع كبير بنسبة  %974على بند خسائر االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية في عام 2020م مما أثر سلبا على نتائج صافي ربح/
خسارة الشركة.
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-3-1

6اإليرادات

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%7

%10
()%100
%7

2018م

2019م

2020م

ايراد ايجارات

9,266,335

10,435,145

11,175,312

%13

ايراد بيع البضائع

412,842

-

-

()%100

-

المجموع

9,679,177

10,435,145

11,175,312

%8

%7

المصدر :الشركة

ارتفعت إيرادات الشركة بشكل تدريجي في نهاية العامين 2019م و2020م وبنسبة  %8و % 7على التوالي وبمعدل نمو تراكمي بما نسبته  %7حيث تتوزع إيرادات الشركة
ما بين:
 1إيرادات اإليجارات والتي نالحظ ارتفاعها بشكل تدريجي في نهاية العامين 2019م و2020م بنسبة  %13و %7على التوالي ويعود السبب في ذلك إلىاإليرادات المتأتية من شركة اشراقة التي تم االستحواذ عليها من قبل شركة الباحة في النصف الثاني من العام 2017م باإلضافة إلى اإليرادات
المتأتية من التشغيل األولي لمجمع الجامعة في النصف الثاني من العام 2019م والخاص بشركة المراكز والتي تم االستحواذ عليها أيضا من قبل
شركة الباحة لالستثماروالتنمية في النصف الثاني من العام 2017م.
 2إيرادات بيع البضائع :نالحظ أنه ونهاية العامين 2019م و2020م لم تحقق الشركة أية إيرادات من بيع البضائع والمتمثلة في شراء الحديد منالسوق المحلي وإعادة بيعه مرة أخرى وذلك لتوقف الشركة عن ممارسة هذا النشاط في النصف الثاني من العام 2018م.
ال تمارس شركة الباحة أي نشاط تجاري ،بينما تتمثل كافة إيرادات الشركة من الشركات التابعة لها ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة الباحة لألعوام
2018م ،و2019م ،و2020م:
2018م

2019م

2020م

اسم الشركة
إيرادات من بيع بضائع (حديد)

412,842

-

-

شركة المراكزالراقية (ايراد ايجارات)

1,210,456

2,393,760

3,174,877

شركة اشراقة اإلقليمية (ايراد ايجارات)

8,055,879

8,041,385

8,000,435

اإلجمالي

9,679,177

10,435,145

11,175,312

6 -3-2تكلفة اإليرادات
انخفضت تكلفة اإليرادات في نهاية العام 2019م وبنسبة  %3بالمقارنة مع العام 2018م بحيث شكلت تكلفة اإليرادات ما نسبته  %45.5من إجمالي اإليرادات.
كما ارتفعت تكلفة اإليرادات في نهاية العام 2020م بنسبة  %2بالمقارنة مع العام 2019م بحيث شكلت ما نسبته  %44من إجمالي اإليرادات.
2018م

2019م

2020م

تكلفة اإليرادات
تكلفة إيرادات بيع البضائع

369,619

-

-

تكلفة إيرادات اإليجارات

4,512,216

4,755,245

4,863,644

المجموع

4,881,835

4,755,245

4,863,644

المصدر :الشركة

رصيد 2020م
البيان

القيمة

مصروفات صيانة للمجمعات

96,860

مصروف الكهرباء للمجمعات

95,188

مصروف مياه للمجمعات

242,086

استهالك عقارات استثمارية

4,429,510

المجموع

4,863,466
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فيما يلي تفصيل بتكلفة اإليرادات لعام 2020م:

6 -3-3مصاريف إدارية وعمومية
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف اإلدارية والعمومية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

رواتب ومزايا موظفين

1,064,856

1,285,678

1,261,925

%21

()%2

%9

استهالكات

752,138

763,985

20,932

%2

()%97

()%83

تأمينات اجتماعية

162,924

67,523

58,952

()%59

()%13

()%40

بريد وهاتف ومياه وكهرباء

138,844

5,188

22,700

()%96

%338

()%60

شطب مخزون

-

-

118,057

-

-

-

دعاية واعالن

46,899

-

-

()%100

-

()%100

اطفاء اصول غيرملموسة

-

10,147

11,753

-

%16

-

رسوم حكومية وتصديقات

44,980

56,319

199,790

%25

%255

%111

اتعاب مهنية

38,000

642,585

502,800

%1591

()%22

%264

مصروف ديون معدومة

-

-

34,944

-

-

-

ايجارات

22,860

74,663

74,663

%227

%0

%81

اخرى

296,998

553,439

623,384

%86

%13

%45

المجموع

2,568,499

3,459,527

2,929,900

%35

()%15

%7

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية في نهاية العام 2019م وبما نسبته  %35بالمقارنة مع نهاية العام 2018م حيث ارتفع بند رواتب و مزايا موظفين وبما نسبته
 %21وذلك بسبب ارتفاع رواتب موظفين الشركة الحاليين باإلضافة إلى تعيين موظفين جدد كما ارتفع مصروف األتعاب المهنية و بما نسبته  %1.591وذلك بسبب
قيام شركة الباحة لالستثماروالتنمية بالتعاقد مع استشاري زكوي لالعتراض على الربط الزكوي على الشركة والذي بلغت أتعابه  500,000ريال سعودي باإلضافة إلى
ارتفاع المصاريف األخرى وبنسبة  %86وبما مقداره  256,441ريال سعودي.
انخفضت المصاريف اإلدارية والعمومية في نهاية العام 2020م بنسبة  %15وبمقدار  529,627ريال على الرغم من ارتفاع بند البريد والهاتف والمياه والكهرباء وبند
الرسوم الحكومية والتصديقات بنسبة  %338و %255على التوالي ،والسبب الرئي�سي في ذلك يعود إلى االنخفاض الكبير في بند االستهالكات بنسبة  %97وبمقدار
 743,053ريال.

6 -3-4خسائر االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
لم تتكبد الشركة خالل األعوام 2018م و2019م و2020م أية خسائرمتعلقة باالنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات.

6 -3-5إيرادات أخرى
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات األخرى لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البنود
رد جزء من مخصص الزكاة
ارباح ناتجة عن تنازل أطراف ذات عالقة عن مستحقاتهم
أخرى
المجموع

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%100

()%100

2018م

2019م

2020م

-

4,781,278

-

-

4,557,875

-

-

()%100

-

6,500

53,369

18,788

%721

()%65

%70

4,564,375

4,834,647

18,788

%6

()%100

()%94

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفعت اإليرادات األخرى في العام 2019م وبما نسبته  %6وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أخرى وبما قيمته  270,272ريال سعودي باإلضافة إلى تحقيق الشركة
إيرادات ناتجة عن رد جزء من مخصص الزكاة وذلك اثر تلقي الشركة قرارا من لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية يفيد باعتماد اللجنة تسوية الخالف للفترة
محل الخالف من عام 2000م وحتى 2010م ليصبح الربط الزكوي بعد التسوية  12,068,069ريال سعودي وذلك بانخفاض بمبلغ وقدره  4,781,278ريال سعودي
وعليه قامت الشركة باالعتراف بمبلغ التخفيض كإيرادات أخرى ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرللسنة الحالية.
في عام 2020م ،انخفض بند إيرادات أخرى بنسبة  %100إذ لم يتم تصنيف أي عمليات تحت هذا البند سوى مبلغ  18,788ريال من بند «أخرى».
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6 -3-6خسائر االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية
yبلغت خسائر االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية في نهاية العام 2019م ما قيمته  384,404ريال سعودي والناتجة عن إعادة تقييم مجمع
الملزومجمع الحزم التجاري.
yفي عام 2020م بلغت خسائر االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية  4,129,355ريال سعودي بعد االرتفاع بنسبة  %974مقارنة بعام 2019م
والتي نتجت عن عملية إعادة تقييم لمجمعي الجامعة بالزا والحزم.

6 -3-7خسائر استبعاد ممتلكات اآلالت ومعدات

ً
قامت الشركة في العام 2019م بتحقيق خسائر بقيمة  8,049,930ريال سعودي والناتجة عن استبعاد مباني للشركة وفقا لقرار أعضاء مجلس اإلدارة رقم ( )1لعام
2020م والذي ينص على استبعاد المباني المبينة في الجدول أدناه:
قيمة الشراء

إجمالي اإلهالك

القيمة الحالية

األصل
مباني وانشاءات تلفريك اثرب السياحي

7,283,517

2,677,429

4,606,087

مباني وانشاءات مزرعة الدواجن

13,484,228

10,264,850

3,219,378

مباني وانشاءات مصنع الجلد

4,024,713

3,800,248

224,465

المجموع

24,792,458

16,742,527

8,049,930

المصدر :الشركة

6 -3-8تكاليف التمويل
نشأ بند تكاليف التمويل في نهاية العام 2019م وما مقداره  1,636,233ريال سعودي وذلك نتيجة قيام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)16كما
تم تحميل تكاليف تمويل ناتجة عن تطبيق نفس المعياربقيمة  1,455,781ريال في عام 2020م.

-4

6التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية الموحدة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الموحدة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
البنود

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%30

-

()%100

()%100

()%43

-

()%1033

%48
%26

2018م

2019م

2020م

صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية

()1,146,231

4,759,358

3,328,167

()%515

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,487,542

()255,712

-

()%83

-

()4,581,161

()2,605,000

صافي التغيرفي النقد وما في حكمه

()2,633,773

()77,515

723,167

()%97

النقد وما في حكمه في بداية السنة

3,712,691

1,078,918

1,001,403

()%71

()%7

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1,078,918

1,001,403

1,724,570

()%7

%72

النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م2020 ،م.

ارتفع صافي التغير في النقد وما في حكمه في نهاية العام 2019م بما مقداره  2,556,258ريال بالمقارنة بالعام 2018م حيث نتج بصورة رئيسية عن النقد المستخدم
في األنشطة التمويلية وباألخص ببند مطلوبات عقود إيجار مدفوعة وقد تم تمويل هذا المبلغ بصورة رئيسة من خالل النقد االفتتاحي وما في حكمه والنقد المتولد
من األنشطة التشغيلية خالل السنة.
في نهاية عام 2020م ،ارتفع صافي التغيرفي النقد وما في حكمه بمقدار 800,682ريال حيث نتج بصورة رئيسية عن النقد المستخدم والناتج من األنشطة التشغيلية
وكون الشركة لم تتكبد أي تدفقات نقدية في األنشطة االستثمارية في عام 2020م.
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6التدفق النقدي  -األنشطة التشغيلية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م 2019م و2020م.
البنود
صافي ربح السنة قبل الزكاة

2018م

2019م

2020م

6,793,218

()3,015,547

()27,965,774

زيادة( /انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%144

%827

-

التعديالت ل:
استهالكات ممتلكات وآالت ومعدات

752,138

763,985

20,932

%2

()%97

()%83

استهالك عقارات استثمارية

150,247

401,953

523,569

%168

%30

%87

إطفاء أصول غيرملموسة

-

10,147

11,753

-

%16

-

استهالك حق استخدام األصول

-

3,980,604

3,980,604

-

-

-

المكون من مخصص خسائرائتمانية متوقعة

-

-

3,201,760

-

-

-

تكاليف تمويل

-

1,636,233

1,455,781

-

()%11

-

()4,557,875

-

-

()%100

-

()%100

رد مخصصات

-

()4,781,278

-

-

()%100

()%100

المكون من مخصص مطالبات محتملة

-

-

17,300,559

-

-

-

خسائراالنخفاض في قيمة الشهرة

-

-

5,278,875

-

-

-

المكون من مخصص نهاية الخدمة

18,955

28,024

34,867

%48

%24

%36

خسائراالنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت
والمعدات

-

8,049,930

-

-

()%100

-

خسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

384,404

4,129,355

-

%974

-

3,156,683

7,458,455

7,972,281

%136

%7

%59

أرباح ناتجة عن تنازل طرف ذو عالقة عن مستحقاته

صافي ربح السنة قبل الزكاة (معدل)
التغييرات في رأس المال العامل:
مدينون ،صافي (مدينون)

()42,685

()2,233,629

()4,520,373

%5133

%102

%929

-

-

118,057

-

-

-

إيرادات مستحقة

()805,956

-

-

()%100

-

()%100

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

()630,012

()70,971

()316,209

()%89

%346

()%29

دائنون

()739,178

546,122

()493,000

()%174

()%190

()%18

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()186,995

()472,960

194,946

%153

()%141

-

أمانات أسهم مزاد تحت التسوية

()36,976

()60,294

()56,755

%63

()%6

%24

إيرادات مقبوضة مقدما

71,414

636,194

729,220

%791

%15

%220

-

-

-

-

-

-

()1,651,629

-

-

()%100

-

()%100

()865,334

5,802,917

3,628,167

()%771

()%37

-

-

-

-

-

-

-

زكاة مدفوعة

()280,897

()1,043,559

()300,000

%272

()%71

%3

صافي النقد المحصل من (المستخدم في) األنشطة
التشغيلية

()1,146,231

4,759,358

3,328,167

()%515

()%30

-

مخزون

مخصص مطالبات محتملة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
النقد من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

ارتفع صافي النقد من األنشطة التشغيلية بنسبة  %515إلى  4,759,358ريال سعودي في 2019م مقارنة مع 2018م .وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أسا�سي بإدخال
المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم ( )16خالل 2019م مما أدى إلى زيادة التعديالت غيرالنقدية (االستهالك على أصول حق االستخدام وتكاليف تمويل األصول
المستأجرة) باإلضافة إلى (قيمة االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات) .وقابل ذلك جزئيا زيادة في النقد المستثمرفي رأس المال العامل ويعزى ذلك بشكل
رئي�سي إلى زيادة في الذمم المدينة.
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انخفض صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية في نهاية العام 2020م بنسبة  %30على الرغم من ارتفاع صافي ربح السنة قبل الزكاة بنسبة  %7ويعود السبب
في ذلك التغيرات في رأس المال العامل في بند المدينون بقيمة ( )4,520,373ريال والتي أثرت سلبا على نتائج صافي النقد من األنشطة التشغيلية لعام 2020م.
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6التدفق النقدي  -األنشطة االستثمارية

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
2018م

البنود

2019م

زيادة( /انخفاض)

2020م

2020م

2019م

معدل النمو
السنوي المركب

األنشطة االستثمارية:
إضافات أصول غيرملموسة
شراء ممتلكات واآلالت ومعدات
شراء عقارات استثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()38,903

()18,900

-

()%51

()%100

()%100

()1,415,703

()137,787

-

()%90

()%100

()%100

()32,936

()99,025

-

%201

()%100

()%100

()1,487,542

()255,712

-

()%83

()%100

()%100

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.

نتج صافي النقد المتدفق لألنشطة االستثمارية في العام 2018م بشكل أسا�سي نتيجة شراء ممتلكات واآلالت ومعدات والبالغ  1,415,703ريال سعودي والتي تمثل
قيمة:
yمشاريع تحت التنفيذ بما مقداره  1,407,639ريال سعودي.
yأجهزة ومعدات بما مقداره  2,869ريال سعودي.
yأثاث ومفروشات بما مقداره  5,195ريال سعودي.
نتج صافي النقد المتدفق لألنشطة االستثمارية في العام 2019م نتيجة اإلضافات على العقارات االستثمارية الخاصة بمجمع الحزم ومجمع الملز والبالغة 99,025
ريال سعودي باإلضافة إلى بند شراء ممتلكات واآلالت ومعدات والبالغ 137,787ريال سعودي والتي تمثل قيمة:
yمشاريع تحت التنفيذ بما مقداره  134,295ريال سعودي.
yأجهزة ومعدات بما مقداره  3,492ريال سعودي.
في عام 2020م لم ينتج تدفق نقدي من األنشطة االستثمارية.

6 -4-3التدفق النقدي  -األنشطة التمويلية
يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لألنشطة التمويلية لشركة الباحة لالستثماروالتنمية كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م و2020م.
2018م

2019م

2020م

زيادة /انخفاض 2020م

مطلوب إلى طرف ذو عالقة

-

-

()250,000

-

مطلوبات عقود إيجارمدفوعة

-

()4,581,161

()2,355,000

()%49

النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

-

()4,581,161

()2,605,000

()%43

البنود

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م2020 ،م.

نتج صافي النقد المتدفق لألنشطة التمويلية في العام 2019م بشكل أسا�سي نتيجة سداد مطلوبات عقود اإليجارللمباني المستأجرة من قبل الشركة في العام 2019م.
كما نتج صافي النقد المتدفق من االنشطة التمويلية في عام 2020م من سداد مبلغ  250,000ريال سعودي إلى طرف ذو عالقة وسداد مبلغ  2,355,000ريال سعودي
من مطلوبات عقود االيجار.
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6مؤشرات األداء الرئيسية

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للقوائم المالية الموحدة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م،
و2019م و2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

البيان

2018م

2019م

2020م

9,679,177

10,435,145

11,175,312

نمو المبيعات

%31

%8

%7

الربح التشغيلي

2,228,843

()6,213,961

()26,528,781

%23

()%60

()%237

17,700,000

17,700,000

17,700,000

المبيعات

هامش الربح التشغيلي
المتوسط المرجح لعدد األسهم
ربحية /خسارة السهم (ريال سعودي)

*

()0.64

()0.30

()1.62

265,381,249

295,692,827

283,987,671

()%4

()%2

()%10

161,403,491

156,361,190

126,548,519

العائد على حقوق الملكية %

()%6

()%3

()%24

نسبة المديونية %

%39

%47

%55

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

%64

%89

%124

إجمالي الموجودات
العائد على الموجودات %
إجمالي حقوق الملكية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م2020 ،م.
* ربحية  /خسارة السهم (ريال سعودي) :عبارة عن صافي ربح ( /خسارة) السنة العائد إلى مساهمي الشركة /المتوسط المرجح لعدد األسهم.
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6هيكل تمويل رأس المال

يوضح الجدول التالي هيكل تمويل رأس المال لشركة الباحة لالستثماروالتنمية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م ،و2019م و2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

البنود

102,691,337

105,606,753

128,264,207

1,286,421

33,724,884

29,174,945

103,977,758

139,331,637

157,439,152

1,078,918

1,001,403

1,724,570

رأس المال

177,000,000

177,000,000

177,000,000

أرباح/خسائرمتراكمة

()35,381,326

()40,707,326

()69,300,223

رأس المال (حقوق المساهمين +إجمالي الدين)

265,381,249

295,692,827

283,987,671

إجمالي حقوق المساهمين

161,403,491

156,361,190

126,548,519

%39

%47

%55

المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغيرمتداولة
إجمالي الدين
نقد وما في حكمه

معدل االقتراض (إجمالي الدين/رأس المال)
المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة الباحة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م2019 ،م ،و2020م.
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6التحليل المالي لشركة المراكز الراقية

-7-1

6التحليل المالي لقائمة المركز المالي

يوضح الجدول التالي ملخص قائمة المركزالمالي الموحدة لشركة المراكزالراقية كما في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%59

%34
%7

2018م

2019م

2020م

4,159,572

4,676,575

7,438,869

%12

مجموع الموجودات الغيرمتداولة

170,804,672

209,263,363

195,404,691

%23

()%7

مجموع الموجودات

174,964,244

213,939,938

202,843,560

%22

()%5

%8

إجمالي المطلوبات المتداولة

1,865,932

8,517,113

13,130,762

%356

%54

%165

أجمالي المطلوبات الغيرمتداولة

19,930,903

50,080,389

43,721,960

%151

()%13

%48

إجمالي المطلوبات

21,796,835

58,597,502

56,852,722

%169

()%3

%62

إجمالي حقوق الشركاء

153,167,409

155,342,436

145,990,838

%1

()%6

()%2

إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

174,964,244

213,939,938

202,843,560

%22

()%5

%8

مجموع الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات بنسبة  %22وبما مقداره 38,975,694ريال سعودي في عام 2019م بالمقارنة مع العام 2018م ،ويعود السبب في ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع
الموجودات المتداولة بنسبة  %12وبمقدار 517,003ريال سعودي وارتفاع الموجودات غيرالمتداولة بنسبة  %23وبمقدار 38,458,691ريال سعودي.
انخفضت الموجودات في نهاية عام 2020م بما نسبته  %5بالمقارنة مع نهاية العام 2019م بسبب االنخفاض في قيمة الشهرة وبند حق استخدام األصول في نفس
العام.
-7-1-1

6الموجودات المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة لشركة المراكزالراقية كما في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
الموجودات المتداولة
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه

1,014,519

937,004

1,660,171

()%8

%77

%28

ذمم مدينة

1,450,367

3,728,431

5,326,619

%157

%43

%92

مصاريف مدفوعة مقدما

1,694,686

11,140

452,079

()%99

%3958

()%48

مجموع الموجودات المتداولة

4,159,572

4,676,575

7,438,869

%12

%59

%34
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ارتفعت الموجودات المتداولة لشركة المراكز الراقية بما نسبته  %12وبمقدار  517,003ريال سعودي في 2019م بالمقارنة بالعام 2018م ،ويعود سبب االرتفاع
بشكل أسا�سي إلى ارتفاع بند المدينين بما نسبته .%157
كما ارتفعت الموجودات المتداولة في نهاية العام 2020م بنسبة  %59بسبب ارتفاع بند المدينين بما نسبته  %43وبمقدار  1,598,188ريال سعودي بسبب جائحة
ً
كورونا التي أثرت على كافة القطاعات والذي بالتالي أثرعلى حركة التحصيل .كما ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدما بنسبة  %3958وبمقدار 440,939ريال سعودي
والسبب في ذلك يعود إلى نشوء  412,000ريال سعودي ناتجة عن تطبيق المعيارالدولي رقم  15لعقود اإليجارات.
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6 -7-1-2الموجودات غير المتداولة
يوضح الجدول التالي الموجودات غيرالمتداولة لشركة المراكزالراقية كما في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
الموجودات غيرالمتداولة
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

الموجودات غيرالمتداولة
شهرة

28,389,288

28,389,288

23,110,413

%0

()%19

()%10

ممتلكات ومعدات

27,408,707

15,218,064

15,197,132

()%44

()%0.14

()%26

عقارات استثمارية

115,006,677

126,637,951

121,985,027

%10

()%4

%3

-

39,018,060

35,112,119

-

()%10

-

170,804,672

209,263,363

195,404,691

%23

()%7

%7

حق استخدام أصول
مجموع الموجودات غيرمتداولة

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

ارتفعت الموجودات غير المتداولة لشركة المراكز الراقية بما نسبته  %23في نهاية العام 2019م ،والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع العقارات االستثمارية بما نسبته
 %10في نفس العام.
كما انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة  %7في عام 2020م وبمقدار  13,858,672ريال سعودي والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الشهرة بمقدار
 5,278,875ريال سعودي وبنسبة  %19نتيجة االنخفاض في القيمة الدفترية للشهرة لشركة إشراقة المملوكة من شركة المراكز وإلى انخفاض بند حق استخدام
األصول بمقدار 3,905,941ريال سعودي نتيجة احتساب االستهالك.
6 -7-1-2-1الشهرة

يوضح الجدول التالي احتساب انخفاض القيمة على الشهرة:
الشهرة
2018م

البنود

2019م

2020م

التكلفة:
في  1يناير

28,389,288

28,389,288

28,389,288

في  31ديسمبر

28,389,288

28,389,288

28,389,288

مجمع االنخفاض في القيمة:
في  1يناير
االنخفاض في القيمة خالل السنة

-

-

5,278,875

في  31ديسمبر

-

-

5,278,875

صافي القيمة الدفترية:
في  1يناير

28,389,288

28,389,288

-

في  31ديسمبر

28,389,288

28,389,288

23,110,413

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

اختباراالنخفاض في القيمة للشهرة
البنود
معدل الخصم
معدل نمو EBITDA
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2018م

2019م

2020م

%8

%7.2

%7.16

%4.21

%7.7

%2

 ةكرشلل يلاملا عضولل ةرادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

ً
معدل الخصم عبارة عن معدل تم تقديره استنادا إلى متوسط تكلفة رأس المال المرجح ،مع افتراض عدم استخدام الرافعة المالية.
2019yم :اشتملت توقعات التدفقات النقدية المستقبلية على تقديرات محددة لمدة خمسة عشر سنة لمتحصالت اإليجارات المتوقعة من عام
2020م حتى عام 2034م بنسبة اشغال .%99
تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لشركة اشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري قيمتها الدفترية بمقدار 3,470,140ريال سعودي،
وبالتالي ال يوجد أي هبوط في القيمة الدفترية للشهرة.
2020yم :اشتملت توقعات التدفقات النقدية المستقبلية على تقديرات محددة لمدة 10سنوات لمتحصالت اإليجارات المتوقعة من عام 2021م
حتى عام 2030م بنسبة اشغال .%90
تقل القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لشركة اشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري عن قيمتها الدفترية بمقدار 5,278,875ريال سعودي،
وبالتالي يوجد هبوط في القيمة الدفترية للشهرة تم قيده كخسائرهبوط في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة خالل السنة.
6 -7-1-2-2ممتلكات ومعدات بالصافي

يوضح الجدول التالي الممتلكات والمعدات كما في 31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
ممتلكات ومعدات ،صافي
زيادة(/انخفاض)
2020م

معدل النمو
السنوي المركب

أجهزة ومعدات مكتبية

9,268

9,460

5,918

%2

()%37

()%20

أثاث ومفروشات

24,760

18,236

109,479

()%26

%500

%110

مشاريع تحت التنفيذ

27,374,679

15,190,368

15,081,735

()%45

()%1

()%26

المجموع

27,408,707

15,218,064

15,197,132

()%44

%0

()%26

البنود

2018م

2020م

2019م

2019م
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انخفضت الممتلكات والمعدات لشركة المراكزالراقية لعام 2019م بنسبة  %44بسبب انخفاض بند المشاريع تحت التنفيذ بنسبة  %45وبمقدار 12,184,311ريال
سعودي .كما عاودت االنخفاض بنسبة ال تكاد تذكر في عام 2020م .تتمثل المشاريع تحت التنفيذ في تكلفة إنشاءات مجمع الملز وقد انخفضت في عام 2019م،
و2020م على التوالي بسبب تحويل الجزء الجاهزللعمل من تحت التنفيذ إلى العقارات االستثمارية في عام 2020م.
6 -7-1-2-3العقارات االستثمارية

يوضح الجدول التالي العقارات االستثمارية كما تظهربصافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
عقارات استثمارية
البنود
أرا�ضي
مباني وانشاءات
المجموع

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%4

()%2
%84
%3

2018م

2019م

2020م

110,217,738

110,217,738

105,703,979

%0

4,788,939

16,420,213

16,281,048

%243

()%1

115,006,677

126,637,951

121,985,027

%10

()%4
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ارتفعت العقارات االستثمارية لشركة المراكزالراقية بما نسبته  %10في 2019م وانخفضت بما نسبته  %4في عام 2020م.
بند األرا�ضي هو عبارة عن أرض مجمع الحزم بمبلغ  15مليون ريال سعودي وأرض مجمع الملزبمبلغ  95,217,738ريال سعودي .واالنخفاض الحاصل في عام 2020م
بنسبة  %4ناتج عن خسائراالنخفاض في القيمة كما ذكرفي تقريرالمراجع المستقل.
وتتمثل العقارات االستثمارية للمجموعة في عام 2019م كما يلي:
yمجمع الحزم :بلغت تكلفته  20,095,736ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  457,785ريال ،وصافي قيمته الدفترية قدرها 19,637,951
ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م (2018م 7,434,108 :ريال سعودي).
yمجمع الملز :بلغت تكلفته  107,572,569ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  188,165ريال سعودي وخسائر االنخفاض في القيمة
 384,404ريال سعودي ،وصافي قيمته الدفترية قدرها  107,000,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م (2018م 107,572,569 :ريال
سعودي).
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تم تقييم األرا�ضي والمباني المصنفة كعقارات استثمارية من قبل مقيم خارجي لتحديد قيمتها العادلة كما في  31ديسمبر2019م.
تم إجراء التقييم الخارجي عن طريق مقيم خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).
ً
فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  13كما في  31ديسمبر2019م:
أسلوب التقييم

العقارات

االفتراضات الرئيسية

الغرض

القيمة العادلة بالريال السعودي

مجمع الحزم

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات إيجاروتنمية رأس المال

yمعدل الخصم %6.1
yفترة التدفقات النقدية  12سنة

19,900,000

مجمع الملز

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات إيجاروتنمية رأس المال

yمعدل الخصم %6.1
yفترة التدفقات النقدية  12سنة

107,000,000
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تتمثل العقارات االستثمارية لشركة المراكزالراقية كما في 2020م فيما يلي:
yمجمع الحزم :بلغت تكلفته  20,095,736ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  ،610,709وصافي القيمة الدفترية قدرها  19,485,027ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2020م (2019م 19,637,951 :ريال سعودي).
yمجمع الملز :بلغت تكلفته  107,572,569ريال سعودي ،ومجمع االستهالك المتراكم  943,214ريال سعودي وخسائر االنخفاض في القيمة
 4,129,355ريال سعودي ،وصافي قيمته الدفترية  102,500,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م (2019م 107,000,000 :ريال سعودي).
تم تقييم األرا�ضي والمباني المصنفة كعقارات استثمارية من قبل مقيم خارجي لتحديد قيمتها العادلة كما في  31ديسمبر2020م.
تم إجراء التقييم الخارجي عن طريق مقيم خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).
ً
فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  13كما في  31ديسمبر2020م:
أسلوب التقييم

العقارات

الغرض

مجمع الحزم

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات إيجاروتنمية رأس المال

مجمع الملز

التدفقات النقدية المخصومة

إيرادات إيجاروتنمية رأس المال

االفتراضات الرئيسية

القيمة العادلة بالريال السعودي

yمعدل الخصم %9

19,800,000

yفترة التدفقات النقدية  12سنة
yمعدل الخصم %9

102,500,000

yفترة التدفقات النقدية  12سنة
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بلغت خسائراالنخفاض في القيمة لمجمع الملزومجمع الحزم  4,129,355ريال سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م (2019م 384,404 :ريال سعودي).
تستخدم المجموعة تقارير التقييم من ُ
المقيم المستقل (مكتب النماء للتقييم – عبدالعزيز صالح الغامدي) الذي تم تعيينه من قبل اإلدارة لتقييم القيمة العادلة
للعقارات االستثمارية في تاريخ التقرير.
6 -7-1-3المطلوبات المتداولة
يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر2018م2019 ،م2020 ،م.
المطلوبات المتداولة
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%72

%64
()%38

2018م

2019م

2020م

ذمم دائنة

13,068

128,361

35,361

%882

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
ً
إيرادات مقبوضة مقدما

438,094

44,407

170,296

()%90

%283

1,414,770

2,050,964

2,780,184

%45

%36

%40

الجزء المتداول من مطلوبات عقود االيجار

-

6,031,177

9,415,681

-

%56

-

مخصص الزكاة

-

262,204

729,240

-

%178

-

1,865,932

8,517,113

13,130,762

%356

%54

%165

إجمالي المطلوبات المتداولة
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ارتفعت المطلوبات المتداولة لشركة المراكز الراقية في نهاية العام 2019م بنسبة  %356وبمقدار  6,651,181ريال سعودي ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع بند
ً
ً
اإليرادات المقبوضة مقدما بنسبة  %45والسبب هو البدء في تشغيل مجمع الملز في الربع الثاني من عام 2019م .اإليرادات المقبوضة مقدما تتمثل في إيرادات
اإليجارات ،حيث أن نشاط شركة الباحة والشركات التابعة لها يتمثل في إيرادات اإليجارات حيث أنه يتم إصدار فاتورة لكل مستأجر لكل ستة أشهر ويتم تسجيلها
َ
المستحق لكل شهر .كما ساهم في ارتفاع المطلوبات المتداولة بنفس السنة نشوء الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار
كإيرادات مؤجلة ثم يتم إثبات اإليراد
بمقدار 6,031,177ريال سعودي نتيجة تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16لعقود االيجار.
ارتفعت المطلوبات المتداولة بما نسبته  %54في نهاية العام 2020م بسبب ارتفاع مخصص الزكاة بنسبة  %178وارتفاع الجزء المتداول من مطلوبات عقود االيجار
بنسبة .%56
فيما يلي تفصيل لبند المصاريف المستحقة لعام 2019م وعام 2020م.
المصاريف المستحقة
شركة إشراقة
2019م

2020م

اسم الحساب

390

-

مؤسسه بوصله البنيات للمقاوالت

-

()30

مكتب العظم والسديري وآل الشيخ محاسبون ومراجعون قانونيون

-

35,375

رواتب واجور مستحقة

1,100

-

تأمينات اجتماعية مستحقة

4,246

5,100

-

21,030

ضريبة القيمة المضافة المحصلة

1,711

28,272

اإلجمالي

7,447

89,747

عهده األستاذ إبراهيم بن كليب

إيجارات مستحقة

شركة المراكزالراقية
2019م

2020م

اسم الحساب

-

21,000

تأمينات اجتماعية مستحقة

4,726

4,786

ضريبة القيمة المضافة المحصلة

32,236

54,763

اإلجمالي

36,962

80,549

االجمالي الموحد للشركتين

44,409

170,296

العظم والسديري والشيخ محاسبون ومراجعون قانونيون

المصدر :الشركة

6 -7-1-3-1مخصص الزكاة
 -أوضع الربوط الزكوية

ً
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لجميع السنوات حتى  31ديسمبر 2019م ولم تستلم الشركة أية ربوط زكوية حتى اآلن .علما بأنه يتم
تقديم إقرارزكوي موحد عن طريق الشركة األم (شركة المراكزالراقية المحدودة).

 -بحركة مخصص الزكاة

فيما يلي تحليل لحركة مخصص الزكاة:
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

البيان
الرصيد في بداية السنة

-

-

262,204

المكون خالل السنة

-

490,363

468,036

المسدد خالل السنة

-

()228,159

-

الرصيد في نهاية السنة

-

262,204

729,240

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م
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6 -7-1-4المطلوبات غير المتداولة
يوضح الجدول التالي المطلوبات غيرمتداولة كما في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
المطلوبات غيرالمتداولة
2018م

البنود

2019م

2020م

زيادة(/انخفاض)
2020م

2019م

معدل النمو
السنوي المركب

المطلوبات غيرالمتداولة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

19,911,948

17,699,079

15,564,481

()%11

()%12

()12

-

32,334,331

28,075,633

-

()13

-

18,955

46,979

81,846

%148

%74

%108

19,930,903

50,080,389

43,721,960

%151

()%13

%48

الجزء غيرالمتداول من مطلوبات عقود االيجار
التزامات منافع الموظفين
إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

ارتفعت المطلوبات غيرالمتداولة في عام 2019م بنسبة  %151بسبب الزيادة الحاصلة على بند التزامات منافع الموظفين بنسبة  %148بسبب توظيف سبعة موظفين
خالل عام 2019م.
كما انخفضت بنسبة  %13في عام 2020م .ويعود السبب الرئي�سي في ذلك إلى نشوء بند الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار الناتج عن تطبيق المعيار
الدولي للتقريرالمالي رقم .16
6 -7-1-4-1مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

يوضح الجدول التالي تفاصيل أرصدة المطلوبات إلى أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

()%11

()%12
()%11
()%12

2018م

2019م

2020م

شركة الباحة لالستثماروالتنمية

18,728,085

16,515,216

14,630,618

()%12

السيد مشعل بن محمد بن حسن مفتي

1,183,863

1,183,863

933,863

%0

()%21

المجموع

19,911,948

17,699,079

15,564,481

()%11

()%12

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

خالل سنة 2020م ،بلغت المنافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة ة العليا  405,626ريال سعودي ( 390,376 :2019ريال سعودي).
خالل سنة 2019م ،بلغت المنافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة العليا  360,000ريال سعودي ( 360,000 :2018ريال سعودي).
6 -7-1-4-2المعامالت مع األطراف ذات عالقة واألرصدة الناتجة عنها

تتعامل الشركة مع األطراف ذات العالقة ضمن سياق األعمال االعتيادي .وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعارمتفق عليها من الطرفين ومعتمدة من قبل
اإلدارة .فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة الناتجة عنها:
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

األطراف ذات العالقة

نوع العالقة

طبيعة العالقة

شركة الباحة لالستثمار
والتنمية

شريك

دفع مصاريف بالنيابة عن الشركة

1,632,801

2,212,869

1,884,598

السيد مشعل بن محمد بن
حسن مفتي

طرف ذو عالقة بشريك في
عام 2019م  /وشريك في
عام 2020م

دفع مصاريف بالنيابة عن الشركة لعام
2018م  /سداد دفعة للسيد مشعل بن
محمد بن حسن مفتي من رصيده لعام
2020م

1,183,863

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م
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6 -7-1-4-3التزامات منافع الموظفين

يوضح الجدول التالي التزامات منافع الموظفين كما في  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.
التزامات منافع الموظفين
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%148

%36

2018م

2019م

2020م

-

18,955

46,979

-

18,955

28,024

34,867

%48

%24

المسدد خالل السنة

-

-

-

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

18,955

46,979

81,846

%148

%74

%108

الرصيد في بداية السنة
تكلفة الخدمة

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

ارتفعت التزامات منافع الموظفين بنسبة  %148و %74لعام 2019م وعام 2020م على التوالي نتيجة الزيادة السنوية في التزامات تكلفة الخدمة الناتجة عن توظيف
سبع موظفين خالل الفترة من يونيو 2019م حتى 2020م.
6 -7-1-5حقوق الملكية
يوضح الجدول التالي حقوق الملكية كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
حقوق الملكية
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%0

%0
%0

2018م

2019م

2020م

رأس المال

57,500,000

57,500,000

57,500,000

%0

منح من الشركاء

87,717,738

87,717,738

87,717,738

%0

%0

احتياطي نظامي

84,248

105,998

105,998

%26

%0

%12

7,865,423

10,018,700

667,102

%27

()%93

()%71

153,167,409

155,342,436

145,990,838

%1

()%6

()%2

أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الشركاء

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة المراكزالراقية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م.

تتكون حقوق الملكية لشركة المراكزالراقية من رأس المال ،والمنح من الشركاء ،واالحتياطي النظامي ،واألرباح المبقاة.
ارتفعت حقوق الملكية لشركة المراكزالراقية بما نسبته  %1في نهاية العام 2019م بسبب الزيادة الحاصلة على االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة بنسبة  %26و%27
على التوالي.
كما انخفضت حقوق الملكية لشركة المراكزالراقية بنسبة  %6بسبب االنخفاض الحاصل على بند األرباح المبقاة بنسبة (.)%93
6 -7-1-5-1رأس المال

بلغ رأس مال الشركة ( )57,500,000سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى ( )5,750,000حصة متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ()10
ريال سعودي تم توزيعها على الشركاء كما يلي:
رأس المال
عدد الحصص

قيمة الحصة

المجموع

اسم الشريك
شركة الباحة لالستثماروالتنمية

5,000,000

10

50,000,000

السيد مشعل بن محمد بن حسن مفتي

750,000

10

7,500,000

المجموع

5,750,000

-

57,500,000

6 -7-1-5-2منح الشركاء

ً
ً
هي عبارة عن قطعة أرض والواقعة في حي الملزبمدينة الرياض بمساحة ( )14,379,29أربعة عشرألفا وثالثمائة وتسعة وسبعون مترمربعا وتسعة وعشرون سنتمترا
ً
مربعا فقط ،حيث انتقلت ملكيتها بالهبة لصالح الشركة بتاريخ  15ربيع الثاني 1436ه (الموافق  4فبراير2015م).
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6 -7-1-5-3االحتياطي النظامي

ً
وفقا للنظام األسا�سي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة تحويل ما نسبته  %10من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي .إن
ً
هذا االحتياطي غيرقابل للتوزيع حاليا على الشركاء.

-7-2

6التحليل المالي لقائمة الربح والخسارة

فيما يلي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لشركة المراكزالراقية لألعوام 2018م و2019م و2020م.
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%7

%10

%2

%4

2018م

2019م

2020م

اإليرادات

9,266,335

10,435,145

11,175,312

%13

تكلفة اإليرادات

()4,512,216

()4,755,245

()4,863,644

%5

مجمل الربح

4,754,119

5,679,900

6,311,668

%19

%11

%15

مصاريف إدارية وعمومية

()893,659

()1,052,499

()1,433,797

%18

%36

%27

خسائراالنخفاض في قيمة الشهرة

-

-

()5,278,875

-

-

-

خسائرائتمانية متوقعة

-

-

()2,922,185

-

-

-

خسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

()384,404

()4,129,355

-

%974

-

ربح  /خسارة تشغيلي

3,860,460

4,242,997

()7,452,544

%10

()%276

-

إيرادات اخرى

4,564,375

53,369

18,788

()%99

()%65

()%94

(خسارة) /ربح من العمليات

8,424,835

4,296,366

()7,433,756

()%49

()%273

-

تكاليف التمويل
صافي (الخسارة) الربح قبل الزكاة
الزكاة
صافي (خسارة) /ربح السنة

-

()1,630,976

()1,450,806

-

()%11

-

8,424,835

2,665,390

()8,884,562

()%68

()%433

-

-

()490,363

()467,036

-

()%5

-

8,424,835

2,175,027

()9,351,598

()%74

()%530

-

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

6 -7-2-1اإليرادات
يوضح الجدول التالي تفصيل اإليرادات لشركة المراكزالراقية لألعوام 2018م و2019م و2020م.
2018م

2019م

2020م

اسم الشركة
شركة المراكزالراقية (ايراد ايجارات)

1,210,456

2,393,760

3,174,877

شركة اشراقة اإلقليمية (ايراد ايجارات)

8,055,879

8,041,385

8,000,435

االجمالي

9,266,335

10,435,145

11,175,312

المصدر :الشركة

yتتكون إيرادات شركة المراكزالراقية من اإليرادات المتأتية من التأجيرلمجمعي الملزوالحزم.
yارتفعت اإليرادات بنسبة  %13و %7في عام 2019م وعام 2020م على التوالي .والسبب في ذلك يعود إلى بدء تشغيل مجمع الملز وبدء احتساب
إيجارات المعارض من الربع الثاني من عام 2019م.
yارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %5وبنسبة  %2لعام 2019م وعام 2020م على التوالي نتيجة األنشطة التشغيلية االعتيادية للشركة الناتجة عن
بدء احتساب اإلهالك التشغيلي لمجمع الملز.
yارتفع مجمل الربح بنسبة  %19وبنسبة  %11لعام 2019م و2020م على التوالي .والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع اإليرادات في كال العامين.
yارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة  %10في عام 2019م نتيجة األنشطة التشغيلية للشركة .ثم انخفض بنسبة ( )%276في عام 2020م وذلك
نتيجة نشوء بندي خسائراالنخفاض في قيمة الشهرة والخسائراالئتمانية المتوقعة في نفس العام.
yيمثل بند الخسائر في قيمة الشهرة الخسائر في قيمة الشهرة الناتجة عن خسائر االنخفاض في القيمة الدفترية للشهرة حسب التقييم لشركة
إشراقة المملوكة من شركة المراكزالراقية بنسبة .%100
yالمكون من مخصص الخسائراالئتمانية المتوقعة يمثل البند المكون للديون المشكوك في تحصيلها نتيجة لجائحة كورونا في عام 2020م.
yانخفض صافي ربح السنة بمقدار  6,249,808ريال سعودي وبنسبة ( )%74في عام 2019م .ثم سجلت صافي خسارة بمقدار ( )9,351,598في عام
ً
2020م والسبب في ذلك يرجع إلى نشوء تكاليف التمويل للعامين 2019م و2020م نتيجة تطبيق المعيار رقم  16لعقود اإليجار وأيضا إلى نشوء
مصروف زكاة لكال العامين.
yخسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية تمثل خسائراالنخفاض في القيمة لمجمع الملزفي عام 2019م وعام 2020م.
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6 -7-2-2تكلفة اإليرادات
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات لألعوام 2018م ،و2019م ،و2020م.
شركة المراكزالراقية
تكلفة اإليرادات

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%17

()%5
-

2018م

2019م

2020م

مصروفات صيانة للمجمعات

57,442

44,200

51,908

()%23

مصروف الكهرباء للمجمعات

-

55,614

49,542

-

()%11

مصروف مياه للمجمعات

-

75,290

95,726

-

%27

-

استهالك عقارات استثمارية

150,247

401,953

523,569

%168

%30

%87

اإلجمالي

107,689

577,057

720,745

%178

%25

%86

شركة اشراقة
تكلفة اإليرادات

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%0

%0
()%46

2018م

2019م

2020م

اإليجارات

3,936,239

3,905,941

3,905,941

()%1

مصروفات صيانة للمجمعات

153,960

45,890

44,952

()%70

()%2

مصروف الكهرباء للمجمعات

62,685

52,082

45,646

()%17

()%12

()%15

مصروف مياه للمجمعات

151,644

174,274

146,360

%15

()%16

()%2

اإلجمالي

4,304,527

4,178,188

4,142,898

()%3

()%1

()%2

اإلجمالي الموحد للشركتين

4,512,216

4,755,245

4,863,643

%5

%2

%4

المصدر :الشركة

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %5خالل عام 2019م ،وبنسبة  %2لعام 2020م .والسبب الرئي�سي في ذلك يعود إلى بدء تشغيل مجمع الملز وبدء احتساب إيجارات
المعارض من الربع الثاني من عام 2019م إذ ارتفع بند استهالك العقارات االستثمارية بنسبة  %168و %30في عام 2019م و2020م على التوالي.
6 -7-2-2-1المصاريف العمومية واإلدارية

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لألعوام 2018م ،و2019م2020 ،م.
مصاريف عمومية وادارية
البنود

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

%12

%47
%73

2018م

2019م

2020م

رواتب ومزايا موظفين

411,013

798,178

894,025

%94

مصاريف حكومية

67,020

56,319

199,790

()%16

%255

-

51,172

120,000

-

%135

-

تأمين

53,255

16,856

21,591

()%68

%28

()%36

استهالك ممتلكات ومعدات

8,364

9,824

20,932

%17

%113

%58

اتصاالت وانترنت

10,912

6,375

16,003

()%42

%151

%21

مناقع وكهرباء

80,499

2,788

3,551

()%97

%27

(%79

قرطاسية ومطبوعات

15,040

752

1,173

()%95

%56

()%72

عموالت بنكية

15,014

570

355

()%96

()%38

()%85

أخرى

232,542

109,665

156,377

()%53

%43

()%18

المجموع

893,659

1,052,499

1,433,797

%18

%36

%27

دعاية واعالن

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م
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yارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة  %18في عام 2019م .والسبب الرئي�سي في ذلك يعود إلى ارتفاع بند رواتب ومزايا الموظفين بنسبة
 %94ونسبة من نفس العام.
yالسبب في ارتفاع بند رواتب ومزايا الموظفين في كال عامين 2019م و2020م يعود إلى توظيف سبع موظفين خالل الفترة من يونيو 2019م إلى
2020م.
yارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية للشركة بنسبة  %36في عام 2020م .والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين بنسبة %12
وارتفاع بند الدعاية واإلعالن بنسبة  %135وارتفاع بند األخرى بنسبة .%43
yكما ارتفع بند الرسوم الحكومية بمقدار 143,471ريال سعودي .وبنسبة %255والسبب في ذلك يعود إلى ظهور مصاريف حكومية لشركة المراكز
الراقية في عام 2020م بمقدار 152,749ريال سعودي.
يوضح الجدول التالي تفاصيل بند المصروفات الحكومية لشركة المراكزوشركة إشراقة لألعوام 2018م ،و2019م ،و2020م.
تحليل بنود المصروفات الحكومية شركة المراكز
2018م

2019م

2020م

اسم الحساب
مصروف رسوم اقامات وتأشيرات

-

-

37,923

مصروف رسوم تصديق واشتراكات

-

-

55,342

مصروف مخالفات وغرامات

-

-

59,484

-

-

152,749

اإلجمالي

تحليل بنود المصروفات الحكومية شركة اشراقة
2018م

2019م

2020م

اسم الحساب
مصروف رسوم اقامات وتأشيرات

67,020

38,530

22,163

مصروف رسوم تصديق واشتراكات

-

17,789

10,668

مصروف مخالفات وغرامات

-

-

14,210

اإلجمالي

67,020

56,319

47,041

اإلجمالي الموحد للشركتين

67,020

56,319

199,790

المصدر :الشركة

يوضح الجدول التالي بند المصاريف األخرى في المصاريف اإلدارية والعمومية لعام 2020م لشركة المراكزالراقية وشركة إشراقة.
تحليل بنود المصروفات األخرى لشركة المراكزالراقية
اسم الحساب

2020م

مصروفات الصيانة وما في حكمها

1,589
105,500

مصروف االتعاب المهنية وما في حكمها
مصروف انتقاالت

211

مصروف قرطاسية ومطبوعات

740
74

مصروف مواد نظافة

9,286

مصروفات مواد ومهمات متنوعة

117,400

اإلجمالي

تحليل بنود المصروفات األخرى لشركة اشراقة
اسم الحساب

2020م

مصروفات التأمين وما في حكمها

3,189

مصروف انتقاالت

155
35,375

اتعاب مهنية
مصروف مواد نظافة

148

مصروف عموالت بنكية

110

اإلجمالي

38,977

اإلجمالي الموحد للشركتين

156,377

المصدر :الشركة

yمما يتضح في الجداول ،فإن نسبة شركة المراكزالراقية من بند المصروفات األخرى تحت المصاريف اإلدارية والعمومية هي األعلى.
yاألتعاب المهنية لكال الشركتين تمثل النسبة األكبرمن اإلجمالي وهي عبارة عن األتعاب المهنية للمحاسب القانوني إلعداد القوائم المالية.
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6 -7-3التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية
6 -7-3-1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية لألعوام 2018م ،و2019م ،و2020م.
التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

صافي ربح السنة قبل الزكاة
8,424,835

2,665,390

()8,884,562

()%68

()%433

-

التعديالت ل:
استهالكات ممتلكات ومعدات

8,364

9,824

20,932

%17

%113

%58

استهالك عقارات استثمارية

150,247

401,953

523,569

%168

%30

%87

-

3,905,941

3,905,941

-

%0

-

18,955

28,024

34,867

%48

%24

%36

تكاليف التمويل

-

1,630,976

1,450,806

-

()%11

-

خسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

384,404

4,129,355

-

%974

-

المكون من مخصص خسائرائتمانية متوقعة

-

-

2,922,185

-

-

-

خسائراالنخفاض في قيمة الشهرة

-

-

5,278,875

-

-

-

صافي ربح السنة قبل الزكاة (معدل)

8,602,401

9,026,512

9,381,968

%5

%4

%4

استهالك أصول حق االستخدام
المكون من التزامات منافع الموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
ذمم مدينة

()1,450,367

()2,278,064

()4,520,373

%57

%98

%77

مصاريف مدفوعة مقدما

()626,817

1,683,546

()440,939

()%369

()%126

()%16

ذمم دائنة

()250,109

115,293

()93,000

()%146

()%181

()%39

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()146,290

()393,687

125,889

%169

()%132

-

71,414

636,194

729,220

%791

%15

%220

6,200,232

8,789,794

5,182,765

%42

()%41

()%9

-

()228,159

-

-

()%100

-

6,200,232

8,561,635

5,182,765

%38

()%39

()%9

إيرادات مقبوضة مقدما
النقد من العمليات
زكاة مدفوعة خالل السنة
صافي النقد المحصل من (المستخدم في) االنشطة
التشغيلية

المصدر :القوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية للسنوات المالية المنتهية في المنتهية  31ديسمبر2018م ،و2019م ،و2020م

ارتفع صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية بنسبة  %38في عام 2019م على الرغم من انخفاض صافي ربح السنة قبل الزكاة بنسبة ( )%68والسبب الرئي�سي
في ذلك يعود إلى التعديالت غير النقدية الموجبة على بند تكاليف التمويل المتعلق بمطلوبات عقود االيجار الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
بمقدار 1,630,976ريال سعودي وبند استهالك أصول حق االستخدام بمقدار 3,905,941ريال سعودي النا�شئ عن تطبيق نفس المعيار .كما كان هنالك تعديل غير
نقدي موجب بمقدار 384,404ريال سعودي على بند خسائراالنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية التي تمثل خسائراالنخفاض في قيمة مجمع الملز.
انخفض صافي النقد المتحصل من األنشطة التشغيلية بنسبة ( )%39في عام 2020م والسبب الرئي�سي في ذلك يعود إلى انخفاض صافي ربح السنة قبل الزكاة بنسبة
 %433ووجود تغيرسلبي في الذمم المدينة بمقدار( )4,520,373ريال سعودي في نفس العام.
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6 -7-3-2التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية لألعوام 2018م ،و2019م ،و2020م.
التدفق النقدي من االنشطة االستثمارية
البنود

2019م

2018م

2020م

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

االنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات
إضافات عقارات استثمارية
صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

()1,415,703

()137,787

-

()%90

()%100

()%100

()32,936

()99,025

-

%201

()%100

()%100

()1,448,639

()236,812

-

()%84

()%100

()%100

انخفض التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة  %84في عام 2019م والسبب الرئي�سي في ذلك يعود إلى انخفاض بند شراء الممتلكات والمعدات
بنسبة  %90في عام 2019م.
في عام 2020م ،لم يكن هناك أي تدفق نقدي من األنشطة االستثمارية.
6 -7-3-3التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية لألعوام 2018م ،و2019م ،و2020م.
التدفق النقدي من االنشطة التمويلية
البنود

2018م

2019م

2020م

زيادة(/انخفاض)
2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية:
-

()4,525,106

()2,325,000

-

()%49

-

المسدد من مطلوبات عقود االيجار
صافي التغيرفي أرصدة أطراف ذات عالقة

()7,196,144

()3,877,232

()2,134,598

()%46

()%45

()%46

النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

()7,196,144

()8,402,338

()4,459,598

%17

()%47

()%21

yيتكون النقد المستخدم في األنشطة التمويلية لشركة المراكز الراقية من النقد الناتج عن التغير في أرصدة األطراف ذات العالقة والمسدد من
مطلوبات عقود اإليجار.
yارتفع النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة  %17في عام 2019م نتيجة سداد مبلغ  3,877,232ريال سعودي إلى أطراف ذات عالقة
وسداد مبلغ  4,525,106ريال سعودي من مطلوبات عقود اإليجارالناتجة عن تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16لعقود اإليجار.
yانخفض النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة  %47في عام 2020م نتيجة سداد مبلغ  2,134,598ريال سعودي إلى أطراف ذات عالقة
وسداد مبلغ  2,325,000ريال سعودي من مطلوبات عقود اإليجار.
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-7-4

6مؤشرات األداء الرئيسية

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للقوائم المالية الموحدة لشركة المراكزالراقية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م ،و2019م و2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

البيان

2018م

2019م

2020م

9,266,335

10,435,145

11,175,312

نمو المبيعات

%718

%13

%7

الربح التشغيلي

3,860,460

4,242,997

()7,452,544

%42

%41

()%67

المتوسط المرجح لعدد األسهم

5,750,000

5,750,000

5,750,000

صافي ربح (/خسارة) السنة

8,424,835

2,175,027

()9,351,598

1.47

0.38

()1.63

174,964,244

213,939,938

202,843,560

%4.82

%1.02

()%4.61

153,167,409

155,342,436

145,990,838

%5.50

%1.40

()%6.41

نسبة المديونية ( %إجمالي المطلوبات/إجمالي الموجودات)

%12

%27

%28

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (إجمالي المطلوبات المتداولة/إجمالي حقوق الملكية)

%1

%5

%9

المبيعات

هامش الربح التشغيلي

ربحية /خسارة السهم (ريال سعودي)
اجمالي الموجودات
العائد على الموجودات %
اجمالي حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية %

-7-5

6هيكل تمويل رأس المال

يوضح الجدول التالي هيكل تمويل رأس المال لشركة المراكزالراقية لألعوام المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر2018م ،و2019م و2020م.
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

البنود
المطلوبات المتداولة

1,865,932

8,517,113

13,130,762

المطلوبات الغيرمتداولة

19,930,903

50,080,389

43,421,960

إجمالي الدين

21,796,835

58,597,502

56,852,722

نقد وما في حكمه

1,014,519

937,004

1,660,171

رأس المال

57,500,000

57,500,000

57,500,000

0

0

0

رأس المال (حقوق المساهمين +إجمالي الدين)

29,662,258

68,616,202

57,519,824

إجمالي حقوق المساهمين

7,865,423

10,018,700

667,102

%38

%102

%99

أرباح/خسائرمتراكمة

معدل االقتراض (اجمالي الدين/رأس المال)
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-8

6أسس إعداد القوائم المالية للشركة

-8-1

6مبدأ التكلفة التاريخية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركزالمالي الموحدة:
yيتم قياس األدوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة.
yيتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
yيتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.

-8-2

6العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرض .يتم تقريب جميع المبالغ الظاهرة في هذه القوائم
المالية الموحدة ألقرب ريال سعودي ،ما لم يذكرخالف ذلك.

6 -8-3أساس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة ،قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ،قائمة التغيرات في حقوق الملكية
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وكذلك االيضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ،حيث تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة
وشركاتها التابعة كما هو مبين في االيضاح رقم ( .)1الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطرعليها المجموعة .تسيطرالمجموعة على الشركة عندما تكون معرضة أو
يكون لها الحق في العوائد المختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة .يتم توحيد الشركات التابعة من
التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة .تقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عن انتقال السيطرة للمجموعة.
يتم قياس تكلفة االستحواذ المحددة التي تم الحصول عليها والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة من قبل الشركة التابعة .تسجل زيادة تكلفة االستحواذ
باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غيرالمسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ .إذا تحقق اندماج األعمال
على مراحل ،فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقا للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في
تاريخ االستحواذ ويتم اثبات أي أرباح أوخسائرناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أوالخسارة .يتم استبعاد كل من المعامالت واألرصدة وكذلك األرباح والخسائرغير
المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة
من قبل المجموعة .للشركة والشركات التابعة لها نفس فترات التقرير.
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6تجميع األعمال والشهرة

تتم المحاسبة عن عمليات اندماج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ
االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غيرالمسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات اندماج األعمال ،تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية
غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف
االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف االدارية.
في حالة تحقق االندماج ضمن مراحل ،يتم احتساب الجزء المحتفظ به من الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة ،على أن يتم احتساب الفرق ضمن حساب
األرباح والخسائر.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من اجل التصنيف والتخصيص المالئم لها وفقا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ .ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى في العقود
الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.
إن أي التزام محتمل مستقبلي من قبل المشتري سوف يتم اضافته إلى القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .ويتم قياس جميع االلتزامات المحتملة (ماعدا تلك
المصنفة كحقوق ملكية) بالقيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة في األرباح والخسائر .ال يتم إعادة تقييم أو تسوية االلتزامات المحتملة المصنفة
كحقوق الملكية ويتم المحاسبة على أية دفعات الحقة على أساس حقوق الملكية.
يتم في االصل ،قياس الشهرة ،بالتكلفة (والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وأية حصص مملوكة،
بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها) وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ
عليها عن إجمالي العوض المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقديرللتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي
تم التعهد بها ،ومراجعة االجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها في تاريخ االستحواذ .وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقديرهذا زيادة القيمة العادلة لصافي
الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول ،يتم إثبات األرباح في قائمة األرباح والخسائرالموحدة.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة ولغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة المكتسبة
في االندماج من تاريخ االستحواذ على أساس وحدة توليد النقد بالمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من اندماج األعمال بصرف النظر عن الموجودات أو
االلتزامات األخرى والتي تم اعتبارها بالشركة المستحوذ عليها لهذه الوحدات« ،وحدة توليد النقد» هي أصغر مجموعة من األصول والتي تولد تدفقات نقدية داخلة
من االستخدام المستمروتكون مستقلة إلى حد كبيرعن التدفقات النقدية من األصول أو المجموعات األخرى .يتم تحديد الوحدة المنتجة للنقد باتساق من فترة إلى
أخرى لنفي األصول أو أنواع األصول ،ما لم يكن هناك ما يبرر التغيير.
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عندما يتم توزيع الشهرة على وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن الوحدة المولدة للنقد ،فانه يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة
في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم النسبية
للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
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6الشهرة

يتم قيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن
وجدت.
وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة ،يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) التي يتوقع أن
تستفيد من دمج األعمال.
يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها لتحديد االنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثرعند وجود مؤشرعلى االنخفاض في قيمة الوحدة.
اذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم تخصيص خسارة االنخفاض في القيمة اوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة
تم تخصيصها للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل اصل في الوحدة .تسجل أي خسارة انخفاض في
قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة.
وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة .يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.
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6أصول غير ملموسة

يتم قياس األصول غير الملموسة ما عدا الشهرة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،ان وجدت .يتم اطفاء األصول غير
الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمراالقتصادي  5سنوات.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة ،ويمكن قياس النفقات بشكل
موثوق.
يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول غيرالملموسة واعمارها االنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثرمستقبلي ،عند الضرورة.
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6االعتراف باإليراد

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للبدل المقبوض أو المستحق .يتم تخفيض اإليرادات بمردودات العمالء المقدرة والمستردات والحسومات األخرى المماثلة.
يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما يتم توصيل البضائع ،وانتقال الملكية ،في الوقت الذي يتم فيه استيفاء الشروط التالية:
yقيام المجموعة بتحويل مخاطرومنافع ملكية البضاعة الجوهرية للمشتري.
yعندما ال تحتفظ المجموعة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المباعة.
yإمكانية قياس قيمة االيراد بصورة موثوقة
yيكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة؛ و
تكبدت أو التي سيتم تكبدها المتعلقة بالمعاملة بصورة موثوقة.
yإمكانية قياس التكاليف التي ِ
يتم االعتراف بإيرادات االيجارعلى أساس القسط الثابت على مدى أجل عقد اإليجار ،ما لم يكن هناك أساس منتظم آخرأكثرتعبيرا عن النمط الزمني الذي تتناقص
به منفعة االستخدام المشتقة من االصل المؤجر.
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6عقود االيجار

يتم تصنيف عقود االيجار كإيجارات تمويلية عندما تتحول بموجب شروط عقود االيجار المخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر بشكل جوهري .ويتم تصنيف عقود
االيجاراألخرى كعقود إيجارتشغيلية .ال يوجد لدى المجموعة أي عقود إيجارتمويلية.
يتم قيد دفعات االيجار التشغيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس فترة عقد اإليجار ،إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية
للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من االصل المؤجر.
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6تحويل العمالت األجنبية

تعرض المجموعة القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة التشغيلية .تقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة
التشغيلية لتلك المنشأة .تحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة .ويتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ القوائم المالية إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ .تدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن
التسديدات وتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة.
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6زكاة تقديرية

تقوم المجموعة باحتساب الزكاة وقيد مخصص لها وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ويتم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة .يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي النهائي من خالل السنة المالية التي يتم فيها اصدارالربط النهائي.
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6الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم قيد الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ان وجد .عندما يتوقع أن تستخدم قطع الغيار خالل أكثر
من فترة واحدة ،يتم احتسابها كممتلكات وآالت ومعدات.
تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرة باقتناء أحد البنود .وتكون التكاليف الالحقة مشمولة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم قيدها كأصل
منفصل ،حسبما يكون مناسبا ،ويتم ذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية متعلقة بالبند إلى المجموعة مع إمكانية قياس التكلفة بشكل
موثوق.
يتحقق االستهالك لشطب تكلفة الموجودات بعد تنزيل القيم المتبقية على مدى اعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت .تتم مراجعة االعمار االنتاجية
المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة قوائم مالية موحدة ،ويتم احتساب أي تغييرات على أساس مستقبلي.
تقوم المجموعة بتطبيق المعدالت السنوية التالية لالستهالك على ممتلكاتها وآالتها ومعداتها:
مباني

%3

آالت ومعدات

%5

سيارات

%25

أجهزة ومعدات مكتبية

%15

أثاث ومفروشات

%10

عدد وأدوات

%15

ال يتم استهالك األرض والمشاريع تحت التنفيذ.

يتم إلغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع ان تنشأ أية منافع اقتصادية من االستخدام المستمرلألصل .يتم تحديد
أية أرباح أو خسائرناتجة عن االستبعاد أو استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ،ويتم االعتراف
بها في قائمة الربح أو الخسائر.

6 -8-12عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية هي أصول غير متداولة محتفظ بها للحصول على إيرادات ايجار و/أو لزيادة رأس المال ،ولكن ليس للبيع في السياق االعتيادي لألعمال ،أو
استخدامها في انتاج السلع ،أو الخدمات أو توريدها أو ألغراض ادارية .يتم قياس العقارات االستثمارية وفقا لنموذج التكلفة عند االعتراف المبدئي بها ،ويتم قياسها
الحقا بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائرانخفاض القيمة ،إن وجدت.
يتم الغاء اثبات العقارات االستثمارية عند بيعها أو عندما تكون مشغولة من قبل المالك أو في حالة عدم االحتفاظ بها لزيادة قيمتها.
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد العقارات االستثمارية (الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد وصافي القيمة الدفترية للعقار) في الربح أو
الخسارة .عندما يتم بيع العقارات االستثمارية التي يتم تصنيفها في السابق كممتلكات ومعدات ،يتم تحويل أي مبلغ ذو صلة مدرج في احتياطي اعادة تقييم األصول
إلى األرباح المبقاة.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال عناصر بنود العقارات االستثمارية التي تمت المحاسبة عنها بشكل منفصل ،ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر
المستبدل .يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند العقارات االستثمارية ذات الصلة .ويتم قيد جميع
المصروفات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرعند تكبدها.
تتبع المجموعة طريقة القسط الثابت في استهالك المباني واإلنشاءات وفقا للنسبة السنوية .%5
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6 -8-13انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بنهاية كل فترة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وذلك لتحديد إن كان هناك أي مؤشرعلى تعرض هذه الموجودات إلى خسائرانخفاض
قيمة .يتم إجراء اختبار سنوي للشهرة والموجودات ذات االعمار االنتاجية غير المحددة كاألرا�ضي على سبيل المثال والتي يتم اجراء اختبار انخفاض القيمة عليها
سنويا .إذا وجد ما يشيرإلى ذلك يتم تقديرالقيمة القابلة لالسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائرانخفاض القيمة (ان وجدت) .في حال عدم التمكن من تقديرالقيمة
القابلة لالسترداد ألصل محدد ،تقوم المجموعة بتقديرالقيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها االصل نفسه .عندما يمكن تحديد أسس توزيع
معقولة وثابتة ،يتم توزيع الموجودات المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة ،أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد
أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا تكلفة االستبعاد أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .عند تقييم قيمة االستخدام ،يتم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر
الخاصة باألصل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها.
في حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) بما يقل عن القيمة المدرجة ،يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل (أو الوحدة المنتجة
للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسائراالنخفاض مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
في حالة استرجاع خسائر انخفاض القيمة الحقا تتم زيادة القيمة المدرجة لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة المعاد تقديرها القابلة لالسترداد ،بحيث
ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) فيما لو لم يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة في السنوات السابقة .يتم
تسجيل عكس خسائرانخفاض القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

6 -8-14المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح .تمثل صافي القيمة القابلة
للتحقق السعرالمقدرلبيع المخزون مطروحا منه التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.

6 -8-15التقارير القطاعية
قطاع التشغيل هو عنصرفي المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت
مع أي عناصرأخرى في المجموعة.
يقوم الرئيس التنفيذي بمراقبة النتائج التشغيلية لقطاعات أعماله بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع
على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائرفي القوائم المالية الموحدة.
يعد مجلس ادارة المجموعة هو صانع القرارات التشغيلية حيث يتولى تقييم األداء والمركزالمالي الموحد للمجموعة واتخاذ القرارات االستراتيجية.

6 -8-16استخدام االحكام وعدم التأكد من التقديرات
لغرض اعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،تقوم االدارة باستخدام أحكام وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ومبالغ الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات االساسية بشكل مستمر .وأي تعديل على التقديرات يتم االعتراف به بأثرمستقبلي.

6 -8-17نقد وما في حكمه
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك وجميعها متاحة لالستخدام من قبل المجموعة ما لم يذكر
خالف ذلك ،وتستحق خالل فترة  90يوما أو أقل ،وهي معرضة لمخاطرغيرجوهرية للتغيرات في القيمة.

6 -8-18األدوات المالية
تعترف المجموعة باألصول المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح طرفا في األحكام التعاقدية لألداء .يجب على المجموعة عند
االعتراف األولي ،أن تقيس االصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائدا ومطروحا منه ،ـ تكاليف المعاملة التي يمكن عزوها-بشكل مباشر -إلى اقتناء أو اصدار
االصل المالي .باستثناء أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
6 -8-18-1الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية :الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرو»القروض والذمم المدينة» .يعتمد التصنيف
على طبيعة الموجودات المالية ،والغاية منها ويتم تحديده في وقت االعتراف األولي .يتم إثبات أو إلغاء االعتراف بجميع مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية
االعتيادية على أساس تاريخ المتاجرة .إن مشتريات أو مبيعات الطريقة االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل
الفترة الزمنية المحددة بموجب األنظمة أو عرف السوق.
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6 -8-18-2معدل الفائدة الفعلية
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها.
إن سعرالفائدة الفعلي هوالسعرالذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أوالمستلمة
التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) من خالل العمرالمتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة
أقصر ،إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي.
6 -8-18-3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
سيتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون االصل المالي هو ( )1المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري
كجزء من تجميع األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2( 3المحتفظ به لغرض المتاجرة أو ( )3يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف االصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا:
yتم االستحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في المستقبل القريب؛
yعند االعتراف األولي ،فإنه جزء من محفظة األدوات المالية المحددة التي تديرها المجموعة معا ولها نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى
القصير .أو
yمشتقات غيرمحددة وفعالة كأداة تحوط
يمكن تصنيف االصل المالي غير االصل المالي المحتفظ به للمتاجرة أو المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري كجزء من تجميع األعمال بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائرعند االعتراف األولي إذا:
yكان هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل كبيرحالة تناقض في القياس أو االعتراف والتي يمكن نشوؤها فيما لو لم يتم هذا التصنيف؛ أو
yيشكل هذا االصل المالي جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو االثنين معا ،والتي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة
العادلة ،وذلك بما يتما�شى مع استراتيجية المجموعة الموثقة المتعلقة بإدارة المخاطر أو االستثمار بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه
المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا األساس؛ أو
yتشكل جزءا من عقد يتضمن أداة مشتقة مدمجة أو أكثر ،ويسمح المعيار المحاسبي الدولي رقم  39بتصنيف العقد المجمع بالكامل بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة .يتم االعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس المطلوبات
المالية المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة األرباح أو الخسائر .يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في قائمة األرباح أو الخسائرأي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة
من االصل المالي.

6 -8-19قروض وذمم مدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتجديد وغير مدرجة في سوق نشط .يتم قياس القروض والذمم المدينة بما في
ذلك الذمم المدينة التجارية واألخرى واألرصدة لدى البنوك والنقد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي انخفاض في القيمة.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء الذمم المدينة قصيرة االجل عندما يكون تأثيرالخصم غيرجوهري.

6 -8-20انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية ،غيرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ،لتحديد ما إذا كان هناك دليل على انخفاض القيمة في نهاية
كل فترة قوائم مالية موحدة .تعتبر الموجودات المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقدر لالستثمار
قد تأثرت كنتيجة لوقوع حدث أو أكثربعد االعتراف األولي باألصل المالي.
بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل الذمم التجارية المدينة ،يتم تقييم الموجودات لتحديد االنخفاض في القيمة على أساس جماعي ،حتى لو تم
تقييمها على أنها ال تنخفض بشكل فردي .إن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة ذمم مدينة يمكن أن يتضمن خبرة المجموعة السابقة في تحصيل
الدفعات في المحفظة قبل فترات االئتمان  180-120يوم وكذلك التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أوالمحلية التي ترتبط بالتعثرفي الذمم المدينة.
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المعترف به هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي االصلي للموجودات المالية.
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ،يتم قياس مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق لألصل المالي المماثل .ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في الفترات الالحقة.
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يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم التجارية المدينة حيث يتم تخفيض
القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص .عندما تعتبرالذمم المدينة غيرقابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل حساب المخصص .تقيد المبالغ المستردة
الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقا مقابل حساب المخصص .ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في قائمة األرباح أو الخسائر.
بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض
بشكل موضوعي بحيث وقع بعد إثبات االنخفاض في القيمة ،يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا من خالل األرباح أو الخسائر إلى الحد الذي
تزيد فيه القيمة الدفترية لالستثمارفي تاريخ عكس االنخفاض في القيمة عن التكلفة المطفأة لو لم يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة.

6 -8-21الغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االصل أو عندما تقوم بتحويل االصل المالي وكافة المخاطر
والمنافع المرتبطة بملكية االصل إلى طرف أخر .إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطرومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على االصل المحول،
تقوم المجموعة بإثبات حصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها عن المبالغ التي قد تضطر لتسويتها .إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر
ومزايا ملكية االصل المالي المحول ،تستمرالمجموعة في االعتراف باألصل المالي.
عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية بالكامل ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والذمم المدينة والمكاسب أو الخسائر
المتراكمة التي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخروالمتراكم في حقوق الملكية ،في األرباح أو الخسائر.
عند إلغاء االعتراف باألصل المالي جزئيا (على سبيل المثال :عندما تحتفظ المجموعة بخيار إعادة شراء لجزء من االصل المحول) ،تقوم المجموعة بتوزيع القيمة
الدفترية السابقة لألصل المالي بين الجزء الذي سيستمراالعتراف به نتيجة استمرارالتدخل والجزء الذي سيتم استبعاده من الدفاترعلى أساس القيم العادلة لكل
منها في تاريخ التحويل .إن الفرق بين القيمة الدفترية الموزعة على الجزء الذي لم يعد معترف به ومجموع المقابل المستلم للجزء الذي لم يعد معترف به وأي أرباح أو
خسائرمتراكمة موزعة عليه والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخريتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة .يتم توزيع األرباح أو الخسائرالمتراكمة التي تم االعتراف
بها في الدخل الشامل اآلخربين الجزء الذي يستمراالعتراف به والجزء الذي لم يعد يعترف به على أساس القيم العادلة لكل جزء.

6 -8-22المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتما�شى مع جوهرالترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام
المالي واداة حقوق الملكية.

6 -8-23أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها .يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل
المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدارمباشرة.
يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية .ال يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة
عند شراء ،بيع ،إصدارأو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

6 -8-24المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية «بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر» أو «كمطلوبات مالية أخرى»

6 -8-25مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون االلتزام المالي هو ( )1المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري
كجزء من تجميع األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2( 3المحتفظ به لغرض المتاجرة أو ( )3يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر.
yيتم تصنيف االلتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا:
yتم االستحواذ عليه مبدئيا بهدف إعادة شرائه في المستقبل القريب؛
yعند االعتراف األولي كونه جزء من محفظة أدوات مالية محددة تقوم المجموعة بإدارته ولها نمط فعلي حديث يظهرتحصيل أرباح قصيرة األجل؛
أو
yمشتقات غيرمحددة وفعالة كأداة تحوط.
يتم قيد المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة ،مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في األرباح أو الخسائر.
يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في األرباح أو الخسائرأي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية.
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6 -8-26مطلوبات مالية أخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى (متضمنة القروض والذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى) الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها .إن سعرالفائدة الفعلي هو السعر
الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من
معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر ،إلى صافي القيمة
المدرجة عند االعتراف األولي.
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها .يتم االعتراف بالفرق بين القيمة
الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في األرباح أو الخسائر.

6 -8-27مقاصة االدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي المبلغ في قائمة المركزالمالي عندما ،وفقط عند استيفاء الشرطين التاليين:
yيكون لدى المجموعة حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المسجلة ،او
yيكون لدى المجموعة النية لتسوية المعامالت على اساس صافي المبلغ أو بيع االصل وتسوية االلتزام بنفس الوقت.

6 -8-28تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج للموجودات المؤهلة والتي هي أصول تتطلب فترة زمنية جوهرية لتكون جاهزة لالستخدام المرجو منها
أو بيعها يتم اضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري لالستخدام أو البيع.
يتم خصم إيرادات االستثمارالمكتسبة من االستثمارالمؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائرفي الفترة التي يتم تكبدها فيها.

6 -8-29مخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) كنتيجة لحدث سابق ،ومن المحتمل أن يكون مطلوبا من المجموعة سداد
االلتزام ،ويمكن إجراء تقديرموثوق لمبلغ االلتزام.
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة القوائم المالية مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك
المحيطة بااللتزام .عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات
النقدية (عندما يكون تأثيرالقيمة الزمنية للنقود جوهريا) عند استخدام الخصم ،تسجل الزيادة في المخصص نتيجة مرورالوقت كتكلفة تمويل.

6 -8-30منح حكومية
يتم تقييم المنح الحكومية غيرالنقدية التي ليس لها سوق نشطة من قبل خبيرتثمين مستقل لديه مؤهل منهي معترف به وذي صلة ،ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية
األصول الممنوحة التي يجري تقويمها ،ويتم اثباتها ضمن الربح أو الخسارة في الفترة نفسها التي تم المنح فيه .وبالمثل فان المنح المتعلقة باألصول القابلة لالستهالك
عادة يتم اثباتها ضمن الربح أو الخسارة على مدى الفترات وبالنسب التي يتم فيها اثبات مصروف استهالك تلك األصول.

6 -8-31مخصص مكافأة نهاية الخدمة
6 -8-31-1االلتزامات قصيرة األجل
هي االلتزامات المتعلقة باألجور والرواتب وأي مزايا قصيرة األجل والتي من المتوقع أن يتم تسويتها بالكامل خالل  12شهرا بعد نهاية السنة المالية في مقابل قيام
الموظفين بتقديم خدماتهم ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند سداد االلتزامات .ويتم عرضها كالتزامات استحقاقات العاملين في قائمة المركزالمالي الموحدة.

6 -8-32منافع الموظفين بعد انتهاء الخدمة
6 -8-32-1تعريف اشتراكات العاملين
هي مساهمة المجموعة في خطط االشتراكات التقاعدية ويتم تسجيلها كمصروفات عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تتيح لهم قيمة االشتراكات.
استحقاقات التقاعد في نموذج المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي خطة مساهمة محددة .ال يوجد لدى المجموعة أي التزام ،باستثناء المساهمات
المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .تعترف المجموعة بالمساهمات المستحقة الدفع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كمصروف عندما
يقوم الموظف بتقديم الخدمة ذات الصلة.
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6-8-32-2التزامات منافع الموظفين
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة قوائم .يتم تسجيل صافي التزامات المنافع المحددة المعاد قياسها،
التي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية ،فورا ضمن قائمة المركز المالي الموحدة مع قيد مصروف أو رصيد دائن في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها.
ويتم ادراج اعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخرفورا في األرباح المبقاة وال يتم ادراجها في الربح أوالخسارة خالل الفترات الالحقة .يتم االعتراف بالتغيرات
في القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة الناتجة عن تغييرات وتخفيضات في الخطط بها مباشرة باألرباح والخسائر كتكاليف خدمة سابقة غير مسجلة.
يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي المطلوبات أو الموجودات المحددة .تصنف تكاليف االستحقاقات المحددة على النحو التالي:
yتكاليف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة ،فضال عن المكاسب والخسائرمن التخفيضات والتعديالت)
yمصروفات الفوائد
yاعادة القياس
تعرض المجموعة المكونين األوليين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة .ويدرج اعادة القياس ضمن الدخل الشامل اآلخر.

6 -8-33المعامالت مع االطراف ذات عالقة
6-8-33-1الطرف ذو العالقة
الطرف ذو العالقة هو الشخص أو الكيان المرتبط بالشركة التي تعد قوائمها المالية.
 1إذا كان الشخص أو أحد أعضاء أفراد أسرته وثيق الصلة بالشركة التي تعد قوائمها المالية:yلديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة التي تعد قوائمها المالي؛
yله تأثيرجوهري على الشركة التي تعد قوائمها المالية .أو
yهو عضو في االدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو الشركة االم للشركة التي تعد قوائمها المالية.
 2إذا كانت المنشأة مرتبطة بالشركة التي تعد قوائمها المالية في حال تحققت أي من الشروط التالية:yإن المنشــأة والشــركة التــي تعــد قوائمهــا الماليــة همــا أعضــاء فــي نفــس المجموعــة (ممــا يعنــي ان كل مــن الشــركة األم والشــركات التابعــة والزميلــة
لهــا صلــة باألخــرى).
yأحد الشركتين هي شركة زميلة أو مشروع مشترك للشركة األخرى (أو شركة زميلة أو مشروع مشترك لعضو في مجموعة تكون الشركة األخرى
عضــوا فيهــا).
yكال الشركتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث.
yإحدى الشركتين هي مشروع مشترك لشركة ثالثة والشركة األخرى هي شركة زميلة للشركة الثالثة.
yالشركة هي خطة منافع ما بعد التوظيف لفائدة موظفي أي من الشركات التي تعد تقاريرها المالية أوشركة ذي صلة بالشركة التي تعد قوائمها
الماليــة .وإذا كانــت الشــركة التــي تعــد قوائمهــا الماليــة هــي نفســها التــي تعــد تلــك الخطــط فــإن كفــاء العمــل الراعيــن لهــم صلــة أيضــا بالشــركة التــي
تعــد قوائمهــا المالية.
yتسيطرالشركة أو يسيطرعليها بصورة مشتركة من قبل شخص محدد في الفقرة (.)1
yيكون الشخص المحدد في الفقرة ( )1له تأثيرجوهري على الشركة أو يكون عضوا في االدارة العليا من الشركة (أو الشركة األم).
yتقدم الشركة أو أي عضو في مجموعة منها جزءا من خدمات موظفي االدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو إلى الشركة األم للشركة
التــي تعــد قوائمهــا المالية.

6 -8-34احتياطي نظامي
وفقا للوائح نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة تحويل  %10من الدخل من كل سنة إلى االحتياطي النظامي حسب نظامها األسا�سي .يمكن
للشركة التوقف عن تشكيل هذا االحتياطي عندما يبلغ  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غيرقابل للتوزيع.

6 -8-35مصروفات إدارية وعمومية
تتضمن المصارف االدارية والعمومية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تتعلق بشكل خاص بتكلفة المبيعات .توزع المصروفات المشتركة بين المصاريف
االدارية والعمومية وتكلفة المبيعات ،عند الحاجة ،على أساس ثابت.
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6 -8-36قطاعات التشغيل
يقوم الرئيس التنفيذي للتشغيل بمراقبة النتائج التشغيلية لقطاعات أعماله بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء
القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائرفي القوائم المالية الموحدة .يتم رفع تقاريرقطاعات التشغيل بطريقة تتما�شى مع
التقاريرالداخلية المقدمة لصاحب القرار«الرئيس التنفيذي للتشغيل» .يعد مجلس إدارة المجموعة هو صانع القرارات التشغيلية حيث يتولى تقييم األداء والمركز
المالي الموحد للمجموعة واتخاذ القرارات االستراتيجية.

-9

6المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت التي اعتمدتها الشركة في  1يناير 2018م

-9-1

6المعيار الدولي رقم  :15اإليرادات من العقود مع العمالء

قامت المجموعة بتطبيق المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم  15وال يوجد أي تغييرات ناتجة عن تطبيق هذا المعيار.
يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثنى المبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة.
تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل .ويتم تطبيق المبادئ في المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  15باستخدام الخطوات
الخمس التالية:
الخطوة االولى :تحاسب المجموعة العقد مع العميل في الحاالت التالية:
yأطراف العقد قد اتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتها.
yبإمكان الشركة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.
yبإمكان الشركة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.
yللعقد مضمون تجاري.
yمن المتوقع الحصول على العوض.
الخطوة الثانية :تحدد المجموعة جميع السلع أو الخدمات المتعهدة بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد ما إذا كان سيتم احتساب كل سلعة أو خدمة كالتزام
أداء منفصل.
تعتبرالسلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد إذا كان كالهما:
yيستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة في حد ذاتها أو االنتفاع من السلعة أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فورا.
yأن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد.
الخطوة الثالثة :تحدد المجموعة قيمة المعاملة وهو مبلغ معوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى
العميل.
الخطوة الرابعة :تخصص المجموعة سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض/المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل
السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل.
الخطوة الخامسة :يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل .تحصل عملية نقل السلع أو الخدمات عندما يمتلك العميل
السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المحولة له .يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات إذا كانت لديه القدرة على االستخدام المباشر أو استحقاق
الفائدة من السلعة أو الخدمة.
في فترة المقارنة ،يتم إثبات االيراد إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة من الممكن قياس اإليرادات بشكل موثوق ،بغض
النظرعن تاريخ استالم المنفعة.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لمبلغ العوض أو المبالغ المستحقة ،مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديا واستبعاد الضرائب أو الرسوم .استنتجت
المجموعة على أنها االصل في جميع الترتيبات المتعلقة بإيراداتها بمعنى أن المنشأة هي المسؤول الرئي�سي عن الوفاء بالعقد وتتحمل المخاطر عن المخزون ولها
القدرة على تحديد األسعار.
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-10

6أحكام وتقديرات محاسبية هامة

-10-1

6بيع البضائع

يتم إثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على تلك المنتجات أو الخدمات ،ويتم ذلك عندما يتم تسليم المنتجات أو الخدمات إلى العميل .يحدث التسليم عندما
يتم شحن المنتجات إلى الموقع المحدد .وقد تم نقل مخاطرالتقادم والخسارة إلى العميل.

-10-2

6السياسات المحاسبية لألدوات المالية

تعترف المجموعة باألصول المالية أو المطلوبات المالية في بيان المركز المالي عندما تصبح طرفا في األحكام التعاقدية لألداء .يجب على المجموعة عند االعتراف
األولي ،أن تقيس االصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائدا أو مطروحا منه ،تكاليف المعاملة التي يمكن عزوها -بشكل مباشر -إلى اقتناء أو إصدار االصل
المالي أو االلتزام المالي .باستثناء أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
6 -10-2-1األصول المالية
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المتطلبات الجديدة للتصنيف والقياس لألصول المالية .يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تصنيف
جميع األصول المالية وقياسها الحقا بالتكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة .يعتمد التصنيف على نموذج العمل إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية
التعاقدية للموجودات المالية ،والتي يتم تحديدها وقت االعتراف األولي .يتم تصنيف األصول المالية في الفئات المحددة التالية بموجب المعيار الدولي إلعداد
التقاريرالمالية رقم :9
yأدوات دين بالتكلفة المستنفذة
yأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر(مع إعادة التبويب في قائمة الربح أو الخسارة) أو
yأدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر(مع عدم إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة) أو
yأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
6 -10-2-2األصول المالية المصنفة كتكلفة مستنفذة
يتم قياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المستنفذة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين (باستثناء أدوات الدين المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي):
 1يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 2الشروط التعاقدية لألصل المالي تن�شئ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات االصل والفائدة على المبلغ االصلي.إذا لم يستوف أحد األصول المالية هذين الشرطين ،فإنه يتم قياسها بالتكلفة العادلة.
تقوم المجموعة بإجراء تقييم لنموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث يعكس هذا أفضل طريقة تداربها األعمال وتوفيرالمعلومات إلى اإلدارة .عند إجراء تقييم
ما إذا األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لجميع التدفقات النقدية التعاقدية ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار:
yسياسيات اإلدارة المعلنة وأهداف المحفظة وتشغيل هذه السياسات في الممارسة؛
yالمخاطرالتي تؤثرعلى أداء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل) ،وعلى وجه الخصوص ،الطريقة التي تداربها تلك
المخاطر؛
yكيف تقوم األداة بتقييم أداء المحفظة؛
yما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركزعلى كسب إيرادات العموالت التعاقدية؛
yدرجة تكرارأي مبيعات لألصول المتوقعة؛
yالسبب وراء أي مبيعات لألصول و
yما إذا كانت األصول التي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة من الوقت بالنسبة إلى تاريخ استحقاقها التعاقدي أو بيعها بعد فترة وجيزة من
اكتسابها أو لفترة طويلة قبل االستحقاق.
في حالة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة ،فستقوم المجموعة بالنظر في الشروط التعاقدية لألداة.
وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان االصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغيرتوقيت أو مقدارالتدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط.
يتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي تم قياسها الحقا بالتكلفة المستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة.
أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المستنفذة ،تخضع الختبارهبوط القيمة.

شركة الباحة لإلستثمار والتنمية | 55

 ةكرشلل يلاملا عضولل ةرادإلا ليلحتو ةشقانمو ةيلاملا تامولعملا

6 -10-2-3األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة
يتم القياس الالحق ألدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية في (القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر):
yيتم االحتفاظ باألصول المالية ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الهدف منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول
المالية و
yالشروط التعاقدية لألصل المالي تن�شئ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات االصل والفائدة على المبلغ االصلي.
بالنسبة لألدوات المالية للديون التي تم قياسها في (القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر) ،يتم إثبات دخل العمولة واالنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو
الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة.
تدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة الدخل الشامل اآلخر وتتراكم تحت احتياطي إعادة تقييم االستثمار وعندما يتم استبعاد هذه
األدوات ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائرالمتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل االخرإلى قائمة الربح أو الخسارة.
6 -10-2-4األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف أدوات االستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،إذا قامت المجموعة بتعيين ذلك االستثمار على أنه محتفظ به لغير
المتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرعند االعتراف األولي.
يتم قياس أدوات الدين التي ال تفي بالتكلفة المستنفذة لمعاييرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة .باإلضافة إلى
ذلك ،يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي معاييرالتكلفة المستنفذة ،والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتجنب عدم مطابقة الحسابات،
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقق المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبيرمن عدم تناسق القياس
أو االعتراف الذي قد ينشأ من قياس األصول أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر على أساسات مختلفة .لم تقم المجموعة بتحديد أي أداة دين بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة منذ تاريخ التطبيق األولي للمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  9كما في  1يناير2018م.
يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المستنفذة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يتم تغييرنموذج األعمال بحيث لم يعد مستوفي معايير
التكلفة المستنفذة .ال يسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي.
يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مراجعة ،مع إدراج أي أرباح أو خسائرناتجة عن إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة.
تدرج إيرادات العمولة على أدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم تأسيس
حق المجموعة في استالم توزيعات األرباح وفقا للمعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم « 15اإليرادات من العقود مع العمالء».
-

أاالستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

عند االعتراف األولي ،يمكن للشركة إجراء إقرار ال رجعة فيه (على أساس كل أداة على حدة) حيث يصنف قرار االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل االخر .ال يسمح بتصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة.
يتم االحتفاظ بأصل مالي أو التزام مالي للمتاجرة في الحاالت التالية:
yيتم اكتسابها أو تكبدها بشكل أسا�سي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛
yعند االعتراف المبدئي ،يعد هذا جزءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا والتي يوجد دليل على وجود نمط حقيقي من جني األرباح
على المدى القصير .أو
yمشتق باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة.
مبدئيا يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرباإلضافة إلى تكاليف المعاملة .بعد ذلك ،يتم قياسها بالقيمة
العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر والمتراكمة في احتياطات أخرى .ال يتم ابدا إعادة تصنيف األرباح
والخسائر على أدوات حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة وال يتم إثبات أي انخفاض في قائمة الربح أو الخسارة .يتم اآلن قياس االستثمارات في حقوق الملكية
الغير مدرجة والتي كانت مسجلة سابقا بالتكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39بالقيمة العادلة .لن يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة إلى قائمة
الربح أو الخسارة عند بيع االستثمارات.
يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما يثبت حق المجموعة في استالم توزيعات األرباح وفقا لمعيارالمحاسبة الدولي رقم
 ،18ما لم تمثل األرباح الموزعة بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.
يتضمن احتياطي اعادة تقييم االستثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
األخر .عندما يتم استبعاد هذه األدوات المالية ،فإن المبلغ المتراكم في احتياطي القيمة العادلة يتم تحويله إلى األرباح المحتجزة.
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6 -10-2-5االنخفاض في قيمة األصول المالية
تقوم المجموعة بتحديد مخصص خسائراالئتمان المتوقعة ( )Expected Credit Lossألدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة للدخل
الشامل األخر ،مثل عقود التأجيرالمدينة ،والذمم المدينة التجارية ،باإلضافة إلى التزامات القروض وعقود الضمان المالي.
ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية .يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف
األولي باألداة المالية المعنية.
تطبق المجموعة الطريقة أوالمدخل المبسط الحتساب االنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية ،مع األخذ بعين في االعتبارالخسائراالئتمانية المتوقعة
على مدى العمرفي التدفقات النقدية المقدرة .يتم تقديرالخسائراالئتمانية المتوقعة على األصول المالية باستخدام معدل تدفق بناء على الخبرة التاريخية للخسائر
االئتمانية للشركة ،مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين ،والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من الظروف الحالية والمستقبلية في تاريخ التقرير ،بما
في ذلك القيمة الزمنية للنقود إذا كان ذلك مناسبا.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،تطبق المجموعة الطريقة أو النهج العام لحساب قيمة االنخفاض .يتم تسجيل الخسائراالئتمانية المتوقعة على مدى الحياة
عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطراالئتمان منذ االعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائراالئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا إذا لم تتزايد مخاطراالئتمان على األداة
المالية بشكل كبيرمنذ االعتراف األولي .تقييم ما إذا كانت المخاطراالئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبيرمنذ االعتراف األولي من خالل األخذ في االعتبارالتغير
في مخاطرالتخلف عن السداد على مدى العمرالمتبقي لألداة المالية.
قياس وتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة

يعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد ،أو الخسارة المعطاة االفتراضية (بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك تخلف عن
السداد) .يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد على المعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة المعلومات المستقبلية التي من الممكن توقعها كما هو
موضح أعاله.
بالنسبة للتخلف عن السداد في األصول المالية ،فان ذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفترية اإلجمالية لألصول في تاريخ التقرير .يتم الوصول إلى التعريض عند التخلف
عن البنود خارج الميزانية عن طريق تطبيق معامل تحويل الرصيد على الجزء غيرالمحسوب من التعرض.
عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لمعرفة الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على حدوث زيادات كبيرة في مخاطر االئتمان على مستوى
األداة الفردية ،يتم تجميع األدوات المالية على األساس التالي:
yطبيعة األدوات المالية (أي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى ،مستحقات التأجير التمويلي والمبالغ المستحقة من العمالء
كمجموعات منفصلة .بالنسبة لقروض أطراف ذات عالقة ،يتم تقييم خسائراالئتمان المتوقعة على أساس فردي)
yحاالت تخلف سابقة
yطبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ و
yتصنيفات ائتمانية خارجية إذا كان ذلك متاحا
تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة لكافة األدوات المالية مع تعديل مقابل لقيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص
للخسارة ،باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والتي يتم االعتراف بمخصص الخسارة فيها من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخراحتياطي إعادة تقييم االستثمار ،وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركزالمالي.
استبعاد األصول المالية

تقوم المجموعة بإلغاء تحقق االصل المالي فقط عندما تنتهي العقود التعاقدية للتدفقات النقدية من االصل؛ أو تقوم بتحويل االصل المالي أو جميع مخاطر ومزايا
الملكية إلى مكان أخر .إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت الملكية واستمرت في السيطرة على األصول المحولة ،تعترف
المجموعة بحصتها المحتفظ بها في األصول والمطلوبات المرتبطة بالمبالغ التي قد تضطرلدفعها .إذا احتفظت المجموعة بكافة المخاطرومزايا ملكية االصل المالي
المحول ،تستمرالمجموعة في االعتراف باألصل المالي وتقرأيضا باالقتراض المضمون للعوائد المستلمة.
المطلوبات المالية

تم تصنيف وقياس المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي.
بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مقدارالتغييرفي القيمة العادلة للطلوبات المالية التي تعزى إلى التغيرات في مخاطر
االئتمان الخاصة بهذا االلتزام يتم التعرف عليه من خالل الدخل الشامل االخر ،ما لم يكن االعتراف بتأثيرات التغيرات في مخاطر االئتمان بالمطلوبات في الدخل
الشامل االخرسيخلق أو يوسع عدم تطابق محاسبي في قائمة الربح أو الخسارة .لم يتم إعادة تصنيف مخاطراالئتمان الناتجة عن االلتزام المالي في قائمة الدخل.
يشتمل احتياطي ائتمان المطلوبات على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تعزى إلى التغيرات
في مخاطرا الئتمان لهذه المطلوبات التي لن تؤدي إلى انشاء أو عدم تطابق في المحاسبة في قائمة الربح أو الخسارة .ال يتم الحقا تحويل المبلغ المقدم في احتياطي
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االئتمان إلى قائمة الربح أو الخسارة .عندما تكون هذه االستثمارات عند استبعادها ،يتم تحويل المبلغ المتراكم في احتياطي ائتمان المطلوبات إلى األرباح المحتجزة.
منذ تاريخ التطبيق المبدئي للمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  1( 9يناير2018م) لم تقم المجموعة بوضع مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو الغاء أو انتهاء مطلوبات المجموعة.

6 -10-3التغير في السياسات المحاسبية
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي تغييرجوهري في السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة أوالشركة التابعة خالل السنوات المنتـهية في  31ديسمبر2018م
و2019م و2020م باستثناء المعاييرالجديدة التي تم تطبيقها خالل االعوام 2018م و2019م كما تم ذكره في القوائم المالية المراجعة يستدعى تقديم المحلق ()15
من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
6 -10-3-1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم « 9األدوات المالية»
إعادة التصنيف من القروض والمدينين إلى األصول المالية بالتكلفة المستنفذة.

يتم قياس األصول المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39والتي تم قياسها بالتكلفة المستنفذة بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9حيث أنها محتفظ بها في نموذج العمل لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وتتكون هذه التدفقات النقدية فقط من مدفوعات رأس المال
والفائدة على المبلغ االصلي غيرالمسدد.
قياس األدوات المالية

لقد غيرتطبيق المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم  9بشكل جوهري محاسبة المجموعة عن خسائراالنخفاض في قيمة األصول المالية عن طريق استبدال نهج
الخسائرالمتكبدة في معيارالمحاسبة الدولي رقم  39مع نهج خسائراالئتمان المتوقعة (.)ECL
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9من المجموعة أن تقوم بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض واألصول المالية التي ال
تحتفظ فيها المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يستند نهج خسائراالئتمان المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
حيث يتم خصم النقص عند تقريب سعرالفائدة االصلي لألصل.
 .أ بالنسبة للمدينين التجاريين والمدينين اآلخرين ،قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار وحساب مخصص الخسائر االئتمانية بناء
على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة اعتماد تستند إلى التجربة التاريخية للخسائر االئتمانية
المتوقعة ،والتي تم تعديلها لعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية .لم ينتج عن تطبيق متطلبات خسارة االئتمان المتوقعة
المستقبلية من المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  9أي تغيرفي مخصصات انخفاض القيمة ألصول الدين المالية للمجموعة.
 .بالمعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم  -15اإليرادات من العقود مع العمالء.
بموجب المعيارالمحاسبي الدولي رقم  ،18قامت المجموعة باالعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات في الفترة المشمولة بالتقريروالتي يتم بموجبها تقديم الخدمات
واإليرادات من بيع البضائع عندما يحصل العميل على ضوابط للبضاعة في نقطة زمنية ،أي عند التسليم ،وهو ما يتما�شى مع متطلبات المعيارالدولي للتقاريرالمالية
 .15ونتيجة لذلك ،ليس هناك أي تأثيرمادي على اعتماد «معيار 15من معيارالتقاريرالمالية الدولية من العقود مع العمالء»
بموجب المعيارالدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم  ،15يجب اعتبارأي مخصص مكتسب مشروط كأصل عقد وليس مستحق.
ال يوجد أي أثرناتج عن التغيرالسابق في السياسة المحاسبية.
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-10-4

6المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات في  1يناير 2019م

6 -10-4-1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود االيجار»
يحل المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16محل المعيارالدولي للمحاسبة رقم « 17عقود االيجار» وتفسيرلجنة معاييرالتقاريررقم « 4تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي
على عقد ايجار» وتفسير لجنة معايير التقرير رقم « 15عقود ايجار تشغيلية-حوافز» ،وتفسير لجنة معايير التقرير رقم « 27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على
الشكل القانوني لإليجار»
يقدم المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار .يقوم المستأجرباالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي
يمثل حقه في استخدام االصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام االيجارالذي يمثل التزامه بسداد دفعات االيجار.
توجد اعفاءات اختيارية لعقود االيجارقصيرة االجل وعقود االيجارللموجودات ذات القيمة المنخفضة.
بالنسبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لم تتغير المحاسبة بالنسبة للمؤجر بشكل جوهري عن المعيار الدولي للمحاسبة رقم  .17يستمر المؤجرين بتصنيف
عقود االيجار كعقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية باستخدام مبادئ مقاربة لتلك في المعيار الدولي للمحاسبة رقم  .17لذلك ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  16تأثيرعلى عقود االيجارحيث تكون المجموعة هي المؤجر.
قامت المجموعة بتطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16باستخدام طريقة االثرالرجعي المعدلة مع كون التطبيق األسا�سي بتاريخ  1يناير2019م.
اختارت المجموعة استخدام االستثناء العملي المتوفرعند التحول للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  .16على ذلك لن يتم إعادة تقييم احتواء العقد على عقد ايجار
من عدمه ،مما يسمح بتطبيق المعيارللعقود المعترف بها مسبقا كعقود ايجارفقط ،بتطبيق المعيارالدولي للمحاسبة رقم  17وتفسيرلجنة معاييرالتقاريررقم  4في
تاريخ التطبيق االسا�سي.
قامت المجموعة أيضا بتطبيق االستثناءات العملية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لعقود االيجار المصنفة مسبقا كعقود ايجار تشغيلية ضمن
المعيارالدولي للمحاسبة رقم :17
yتطبيق نسبة تخفيض موحدة لمحفظة من عقود االيجاربمواصفات متقاربة في إطارالمعقول.
yتطبيق االستثناء بعدم االعتراف بحق االستخدام والمطلوبات للعقود المنتهية خالل عام 2019م.
yاستثناء التكاليف المباشرة المبدئية من احتساب أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق االسا�سي.
اختارت المجموعة ايضا تطبيق االستثناء العملي لعقود التأجيرالتي ،في تاريخ االبتداء ،تحتوي على مدة تأجيريه مكونة من  12شهرأو أقل أو ال تحتوي على خيارشراء
(«عقود تأجيرييه قصيرة األجل») ،وعقود التأجيرالمنطوية على أصل منخفض القيمة («أصل منخفض القيمة»).
طبيعة التأثير المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
-

أما قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16صنفت المجموعة كل من عقود االيجار (كمستأجر) في تاريخ االنشاء كعقد ايجار تمويلي أو كعقد ايجار تشغيلي
استنادا إلى جوهرالترتيب في تاريخ انشاء العقد.
تم تصنيف العقد كعقد تأجيري والذي ينقل للمجموعة بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع بشكل مطابق المتالك العنصر المستأجر ،تتم الرسملة في تاريخ
ابتداء العقد بالقيمة العادلة لألمالك المستأجرة او ،في حال كونها أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى للدفعات المستقبلية لعقد التأجير .يتم توزيع دفعات االيجار
بين رسوم تمويلية وتخفيضات لمطلوبات عقد االيجارنسبيا لتحقيق معدل فائدة ثابتة على الرصيد المتبقي للمطلوبات.
في حالة عقد االيجارالتشغيلي ،لم تتم رسملة األمالك المستأجرة وتم االعتراف بدفعات عقد االيجاركتكاليف تشغيلية في قائمة الربح أوالخسارة الشاملة على أساس
القسط الثابت على مدة العقد .تم االعتراف بمبالغ الدفعات المسبقة والمستحقات ضمن الدفعات المسبقة ومستحقة الدفع األخرى ،بالترتيب.
 -ببعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

عند تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  ،16قامت المجموعة بتطبيق مبدأ اعتراف وقياس وحيد لجميع عقود االيجارفي حال كونها المستأجر ،باستثناء عقود
االيجار قصيرة األجل وعقود االيجار المنطوية على أصل منخفض القيمة .اعترفت المجموعة بمطلوبات لدفعات عقود االيجار وحق استخدام األصول والتي تمثل
الحق في استخدام األصول التي تنطوي العقود عليها .امتثاال لطريقة األثرالرجعي المعدلة للتطبيق ،طبقت المجموعة المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16في التاريخ
المبدئي للتطبيق .ضمن طريقة األثر الرجعي المعدلة ،تم قياس حق استخدام األصول بمبلغ مساوي لمطلوبات عقود االيجار ،وتعديلها بمبالغ الدفعات المسبقة
ودفعات عقود االيجارالمستحقة المتعلقة بعقود االيجارتلك المعترف بها في قائمة المركزالمالي كما في تاريخ  31ديسمبر2018م بدون أي أثرعلى الخسائرالمتراكمة.
بالتالي ،ال يتم إعادة احتساب المعلومات المقارنة.
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أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود في قائمة المركز المالي الموحدة في  1يناير 2019م

yاالعتراف وعرض حق استخدام األصول بمبلغ  43,113,418ريال سعودي بشكل منفصل في قائمة المركزالمالي الموحدة.
yاالعتراف وعرض مطلوبات عقود االيجاربمبلغ  41,419,804بشكل منفصل في قائمة المركزالمالي الموحدة.
yإعادة تصنيف مبلغ  1,693,614ريال سعودي متعلقة بعقود ايجارتشغيلية مصنفة سابقا كدفعات مقدمة إلى حق استخدام األصول.
األثر على قائمة المركز المالي الموحدة (زيادة( /نقص)) كما هو في  1يناير 2019م:
األصول
حق استخدام االصول

43,113,418

دفعات مقدمة

()1,693,614
41,419,804

المطلوبات
مطلوبات عقود االيجار

41,419,804
41,419, 804

للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2019م:

yزيادة مصروف االهالك بمبلغ  3,980,604ريال سعودي متعلقة بإهالك حق استخدام األصول المعترف بها.
yانخفاض مصروف االيجاربمبلغ  5,254,371ريال سعودي متعلق بعقود ايجارتشغيلية سابقا.
yزيادة تكاليف التمويل بمبلغ  1,636,233ريال سعودي متعلقة بمصروف الفوائد على مطلوبات عقود االيجاراإلضافية المعترف بها.
األثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2019م:
مصروف االهالك (متضمن في تكاليف اإليرادات والمصاريف اإلدارية والعمو مية

()3,980,604

مصروف االيجار(متضمن تكاليف اإليرادات والمصاريف اإلدارية والعمومية)

5,254,371

الربح من العمليات

1,273,767

تكاليف تمويل

()1,636,233

الخسارة للسنة

()362,466

المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة

كما في تاريخ  31ديسمبر2019م ،تكلفة حق استخدام األصول هي  43,113,418ريال سعودي واالستهالك المتراكم هو  3,980,604ريال سعودي.
للسنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2019م ،اعترفت المجموعة بتكاليف تمويل بقيمة  1,636,233ريال سعودي على مطلوبات عقود االيجار وإجمالي تدفقات النقد
لعقود االيجارهو  4,581,161ريال سعودي.
فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة بعد تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم 16
عقود االيجار

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد ايجار عند انشاء العقد .لترتيبات العقود المشابهة تعترف المجموعة بحق استخدام األصول ومطلوبات
عقود االيجارباستثناء عقود االيجارالقصيرة األجل والعقود المنطوية على أصل منخفض القيمة كالتالي:
حق استخدام األصول

تقوم المجموعة باالعتراف بحق استخدام األصول في تاريخ ابتداء عقد االيجار (على سبيل المثال ،عند جاهزية ذلك االصل لالستخدام) .يتم قياس حق استخدام
األصول بالتكلفة ،ناقصا منها أي اهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديل المبلغ بأي إعادة قياس لمطلوبات عقود االيجار .تتضمن تكلفة حق
استخدام األصول مبلغ مطلوبات عقود االيجارالمعترف بها ،التكاليف المبدئية المباشرة المحتملة ،ومبالغ عقود االيجارالمدفوعة عند ،أو قبل تاريخ البدء مطروحا
منها أي محفزات مستلمة لعقد االيجار ،إال في حال كون المجموعة متأكدة بشكل معقول باالستحواذ على ملكية االصل المنطوي عليه عقد االيجار في نهاية مدة
العقد ،يتم استهالك حق استخدام األصول المعترف به باستخدام مبدأ القسط الثابت على العمراالفترا�ضي المتوقع لألصل أو مدة العقد ،أيهما أقصر .يخضع حق
استخدام األصول النخفاض القيمة.
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مطلوبات عقود االيجار

عند تاريخ ابتداء عقد االيجار ،تعترف المجموعة بمطلوبات عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد االيجار المدفوعة خالل فترة العقد .تتضمن دفعات عقد
االيجار دفعات ثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوهرها) مطروحا منها أي محفزات سيتم استالمها ضمن عقد االيجار ،دفعات عقد االيجار المتغيرة المعتمدة على
مؤشر أو معدل ،وأي مبالغ من المتوقع دفعها لضمان القيمة المتبقية .تتضمن دفعات عقد االيجار أيضا سعر التنفيذ لخيار الشراء في حال كون تنفيذ الخيار من
قبل المجموعة مؤكد بشكل معقول وأي شروط جزائية إلنهاء العقد ،إذا كانت مدة العقد تعكس تنفيذ المجموعة لخيار االنهاء .بالنسبة لدفعات عقد االيجار التي
ال تعتمد على مؤشرأو معدل ،يتم االعتراف بها كمصروف في الفترة التي يقع فيها الشرط أو الحدث الذي يوجب الدفع.
عند قياس القيمة الحالية لدفعات عقد االيجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء العقد في حال تعذر احتساب معدل الفائدة الضمني
للعقد بشكل جاهز.
بعد تاريخ ابتداء العقد ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد االيجار لتعكس الفائدة المتراكمة على المطلوبات وتخفيض مبلغ المدفوعات على عقد االيجار .باإلضافة إلى
ذلك يتم إعادة القيمة الدفترية لمطلوبات عقد االيجارفي حال وجود تعديل ،تغييرفي مدة العقد ،تغييرفي جوهرالدفعات الثابتة لعقد االيجارأو تغييرفي تقييم شراء
االصل المنطوي عليه العقد.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنطوية على أصول منخفضة القيمة

تطبق المجموعة استثناء االعتراف بعقود االيجار قصيرة االجل (على سبيل المثال ،عقود االيجار التي تحتوي على  12شهر أو أقل وال تتضمن خيار شراء) .ينطبق
استثناء االعتراف أيضا على عقود االيجارالمتضمنة ألصول منخفضة القيمة كمعدات المكاتب التي تعتبرذات قيمة منخفضة .يتم االعتراف بدفعات عقود االيجار
على المتعلقة بعقود ايجارقصيرة االجل وعقود ايجارمتضمنة ألصول منخفضة القيمة كمصروف باستخدام مبدأ القسط الثابت على مدة العقد.
الفرضيات ذات األهمية في تحديد مدة العقد للعقود المتضمنة لخيارات تجديد

تحدد المجموعة مدة عقد االيجاركالمدة غيرالقابلة لإللغاء لعقد االيجار ،مدمجة بالفترات المشمولة بخيارلتمديد العقد إذا كان تنفيذ الخيارمؤكد بشكل معقول،
أو أي فترات مشمولة بخيارإلنهاء العقد االيجاري ،إذا كان عدم تنفيذ الخيارمؤكد بشكل معقول.
تطبق المجموعة الفرضيات في تقييم ما إذا كان تنفيذ خيارالتجديد مؤكد بشكل معقول .على ذلك ،تؤخذ في عين االعتبارجميع العوامل ذات الصلة التي تجعل من
تنفيذ خيارالتجديد ذا جدوى اقتصادية .بعد تاريخ ابتداء العقد ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة العقد عند وقوع حدث ذا أهمية أو تغيرفي الظروف والذي يكون
في نطاق تحكمها ويؤثرعلى قدرتها في تنفيذ (أو عدم تنفيذ) خيارالتجديد (على سبيل المثال ،تغييرفي استراتيجية األعمال).
التفسير ( )23الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي «عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل»

يوضح هذا التفسيركيف يتم تطبيق متطلبات االعتراف والقياس لمعيارالمحاسبة الدولي رقم (« )12ضرائب الدخل» عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معالجات
ضريبة الدخل .لقد أوضحت لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي سابقا أن معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)12وليس معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
«المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة» ،ينطبق على المحاسبة لمعامالت ضريبة الدخل غير المؤكدة .يوضح التفسير ( )23الصادر عن لجنة
تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي كيفية االعتراف باألصول والمطلوبات لضريبة الدخل المؤجلة والحالية وقياسها عندما يكون هناك عدم يقين بشأن المعاملة
الضريبية.
المعاملة الضريبية غير المؤكدة هي أي معاملة ضريبية يتم تطبيقها من قبل كيان عندما يكون هنالك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعاملة من قبل
السلطات الضريبية .على سبيل المثال ،يعد قرار المطالبة بخصم مصروفات محددة أو عدم إدراج عنصر محدد من الدخل في اإلقرار الضريبي معاملة ضريبية غير
مؤكدة إذا كان قبولها غير مؤكد بموجب قانون الضرائب .ينطبق التفسير ( )23الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي على جميع جوانب محاسبة
ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم يقين فيما يتعلق بمعاملة عنصرما ،بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة ،واألسس الضريبية لألصول والمطلوبات،
والخسائرالضريبية واإلعفاءات ومعدالت الضرائب.
إن تطبيق هذا التوضيح ليس له أي تأثيرجوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة.
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المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات في  1يناير 2020م

ً
اعتبارا من 1يناير2020م:
اعتمدت المجموعة المعاييرالجديدة التالية
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (– )3تعريف النشاط التجاري»

يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاريً .
وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدوليةُ ،يعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي معقد ً
جدا ،ويؤدي إلى عدد
كبير ً
جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8بشأن تعريف الجوهري.

هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (« ،)1عرض القوائم المالية» ,ومعيار المحاسبة الدولي رقم (« )8السياسات المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات
واألخطاء المحاسبية» والتعديالت الالحقة على المعاييرالدولية للتقريرالمالي االخرى»:
 1استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعاييرالدولية للتقريرالمالي واإلطارالمفاهيمي للتقريرالمالي؛ 2توضيح شرح تعريف الجوهري؛ 3إدراج بعض اإلرشادات في معيارالمحاسبة الدولي رقم ( )1حول المعلومات غيرجوهرية.تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )7إصالح مؤشر سعر الفائدة.

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القيا�سي .تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على أن إصالح سعر الفائدة السائد
ً
عموما أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي االستمرارفي تسجيل أي تحوط غيرفعال في قائمة الربح أو الخسارة.
بين البنوك ال ينبغي
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-

7استخدام متحصالت الطرح

-1

7صافي متحصالت الطرح

يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ( )120,000,000مائة وعشرون مليون ريال سعودي ،فيما يبلغ صافي متحصالت الطرح ()116,000,000
مائة وستة عشرمليون ريال ،وذلك بعد خصم مبلغ قدره ( )4,000,000أربعة ماليين ريال يمثل مصاريف وتكاليف االكتتاب ،وتشمل هذه المصاريف رسوم المستشار
المالي والمستشارالقانوني ومديراالكتتاب ومتعهد التغطية وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب.
سيتم استخدام متحصالت االكتتاب بحسب ما يرد بيانه في الجدول التالي:
المبلغ بالريال السعودي

النسبة من إجمالي
متحصالت االكتتاب

االستثمارفي أصول متنوعة مدرة للدخل

90,429,923

%75.36

سداد مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

14,849,232

%12.37

سداد أمانات أسهم مزاد تحت التسوية

10,720,845

%8.93

سداد مصاريف وتكاليف االكتتاب

4,000,000

%3.33

120,000,000

%100

البند

اإلجمالي

البند

الربع األول من عام 2022م

الربع الثاني من عام 2022م

-

90,429,923

االستثمارفي أصول متنوعة مدرة للدخل
سداد مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
سداد أمانات أسهم مزاد تحت التسوية

14,849,232
سيتم سداد قيمة األسهم المباعة بالمزاد عند تقدم حملة األسهم المستحقين بطلب ذلك.

سداد مصاريف وتكاليف االكتتاب

-1-1

4,000,000

7االستثمار في أصول مدرة للدخل

تنوي الشركة استخدام مبلغ قدره ( )90,429,923تسعون مليون وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وثالثة وعشرون ريال سعودي ،من صافي متحصالت
الطرح في االستثمار في أصول مدرة للدخل .وسيتمثل االستثمار في شراء مراكز تجارية للتسوق (بالزا) ،على أن تكون تلك األصول في مدينة الرياض ،وسيتم تمويل
االستثمارفي شراء مراكزتجارية للتسوق (بالزا) بالكامل من متحصالت الطرح ،والجديربالذكرأنه حتى تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي اتفاق لشراء أي مركزتجاري ،كما
أنه لم يتم توقيع أية مذكرات تفاهم بشأن شراء أي مركزتجاري.
ً
علما بأن اإلدارة التنفيذية للشركة ستقوم بتحديد األصل المزمع االستحواذ عليه والرفع إلى مجلس اإلدارة للتصويت على قرار االستثمار ً
بناء على توصية اإلدارة
ً
التنفيذية ،وسوف تقوم الشركة باالستعانة بأكثرمن مقيم عقاري معتمد لتقييم األصل العقاري المراد شراؤه ،وذلك وفقا آلليات التقييم العقاري المهنية المتعارف
عليها ،وذلك من خالل استخدام أكثر من طريقة للتقييم وأخذ متوسط القيمة .والجدير بالذكر أن االستثمار المحتمل سوف لن ينطوي على أي تعامالت مع أطراف
ذات عالقة.

-1-2

7سداد مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

سيتم استخدام مبلغ قدره ( )14,849,232أربعة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألف ومئتان واثنان وثالثون ريال سعودي ،لسداد المبالغ المستحقة لهيئة
ً
الزكاة والضريبة والجمارك ،وهذه المبالغ مستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقا لما يلي:
 1مبلغ ( )11,068,069أحد عشر مليون وثمانية وستين ألف وتسعة وستين ريال سعودي ،مستحق عن الربط الزكوي لألعوام من 2000م وحتىعام 2010م.
 2مبلغ ( )643,342ستمائة ألف وثالثة وأربعين ألف وثالثمائة واثنان وأربعون ريال سعودي ،مستحق عن العام 2014م. 3مبلغ ( )438,893أربعمائة وثمانية وثالثين ألف وثمانمائة وثالثة وتسعين ريال سعودي مستحق عن العام 2016م. 4مبلغ ( )926,625تسعمائة وستة وعشرين ألف وستمائة وخمسة وعشرين ريال سعودي مستحق عن العام 2018م. 5مبلغ ( )892,539ثمانمائة واثنان وتسعين ألف وخمسمائة وتسعة وثالثين ريال سعودي مستحق عن العام 2019م.6 -مبلغ ( )879,861ثمانمائة وتسعة وسبعين ألف وثمانمائة وواحد وستين ريال سعودي مستحق عن العام 2020م.
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7سداد أمانات أسهم مزاد تحت التسوية

لقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1430/03/25هـ (الموافق 2009/03/22م) على بيع ( )984,032سهم من أسهم المساهمين المتخلفين
عن سداد كامل قيمة السهم عند االكتتاب ،وقد قامت الشركة بالبدء بعملية البيع بتاريخ 2009/06/28م وحتى 2009/12/31م .حيث تم بيع عدد 984,032
سهم بمبلغ  14,325,234ريال حسب العروض المقدمة بالمزاد ،وتم استخدام مبلغ  2,113,074ريال سعودي في استكمال رأس المال ليصبح رأس مال الشركة
ً
( )150,000,000مائة وخمسين مليون ريال سعودي مدفوعا بالكامل ،أما باقي المبلغ وقدره ( )12,212,160اثنا عشرمليون ومئتان واثنا عشرألف ومائة وستون ريال
سعودي سيتم رده كفائض للمساهمين المتخلفين عن سداد األقساط والتي بيعت أسهمهم بالمزاد ،تم سداد مبلغ ( )1,491,675مليون وأربعمائة وواحد وتسعين
ألف وستمائة وخمسة وسبعين ريال سعودي ،وسيتم استخدام مبلغ قدره ( )10,720,845عشرة ماليين وسبعمائة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال
سعودي من متحصالت االكتتاب لسداد أمانات أسهم مزاد تحت التسوية.
هذا وسيتم فتح حساب أمانة خاص لحفظ المبالغ المتبقية (غير المسددة للمساهمين المستحقين) ،واالحتفاظ بها لتسوية المبالغ غير المسددة عند تقدم أحد
المساهمين المستحقين بطلبه لصرف مستحقاته.
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8إفادات الخبراء

قدم ٌ
كل من المستشارالمالي والمستشارالقانوني ومتعهد التغطية ومديراالكتتاب للشركة ،والواردة أسمائهم في الصفحة (د) من هذه النشرة موافقاتهم الخطية على
تضمين أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفادتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة ،كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من المحاسبي القانونيين للشركة
على إدراج أسمائهم وشعاراتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله أو
ألي من أقربائهم أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة أو شركاتها التابعة مهما كان نوعها.
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9اإلقرارات

يقرأعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بالتالي:
ً
ً
 1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خالل االثني عشرً
شهرا األخيرة.
 2لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو ّأي عوض غيرنقدي من قبل الشركة أوأي من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة
مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدارأو طرح أي أوراق مالية.
 3لم يكن هنالك ّأي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد
نشرة اإلصدار.

 4بخالف ما ورد في الصفحة ( )٦٨والصفحة ( )٧١من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو في أيمن شركاته التابعة.
5 -لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غيرالعادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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	10-المعلومات القانونية
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1مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت على رأس مالها

شركة الباحة لالستثمار والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )600وتاريخ 1413/06/05ه (الموافق
1992/11/29م) وتم قيدها بالسجل التجاري تحت الرقم ( )5800005960الصادر من مدينة الباحة بتاريخ 1413/07/19ه (الموافق 1993/01/12م) .وبلغ رأس
مال الشركة عند التأسيس مائة وخمسون مليون ( )150,000,000ريال سعودي مقسم إلى ( )15,000,000خمسة عشرمليون سهم بقيمة اسمية ( )10عشررياالت
سعودية للسهم الواحد .بلغ عدد المساهمين بالشركة مائة وواحد ( )101مساهم وال يملك أي منهم ما نسبته  %5أو أكثرمن أسهم الشركة عند التأسيس.
تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) (البالغ عددها ( )15,000,000خمسة عشر مليون سهم) بتاريخ 1992/11/30م وذلك بعد الحصول
ً
على موافقة كل من وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي «ساما» (المعروف سابقا باسم «مؤسسة النقد العربي السعودي») وذلك قبل أن يتم تأسيس النظام
اآللي لتداول األسهم في عام 2001م.
بتاريخ 1435/07/17ه (الموافق 2015/05/06م) قرر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة (غيرالعادية) باالستحواذ على شركة المراكزالراقية المحدودة (وهي
شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب السجل التجاري رقم ( )1010428696وتاريخ 1436/02/18ه (الموافق 2014/12/10م) ويقع مقرها الرئي�سي في
مدينة الرياض حي الملزشارع الجامعة (ص.ب( ) 231028 :رمزبريدي  )11321من خالل زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدارأسهم جديدة قيمتها مائة وخمسة
وأربعون ( )145,000,000ريال سعودي ليصبح رأس المال لدى استكمال االستحواذ مائتين وخمسة وتسعين مليون (  ) 295,000,000ريال سعودي مقسم إلى
 29,500,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت للسهم الواحد.
بتاريخ 1438/06/14ه (الموافق 2017/03/13م) صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأس مالها من مائة وخمسون مليون ()150,000,000
ريال سعودي ليصبح مائتي وخمسة وتسعين مليون ( )295,000,000ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف ()14,500,000
سهم جديد كأسهم عوض لشركاء شركة المراكزالراقية المحدودة مقابل االستحواذ على كامل حصصهم.
بتاريخ 1438/05/25ه (الموافق 2017/02/22م) قرر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة (غير العادية) بتخفيض رأس مال الشركة من ()295,000,000
ريال سعودي إلى ( )177,000,000ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها ( )%40وذلك من خالل إلغاء ( )11,800,000سهم وبالتالي وتخفيض عدد األسهم من
( )29,500,000سهم إلى ( )17,700,000سهم أي بواقع ( )4أسهم لكل ( )10أسهم.
وبتاريخ 1438/07/07ه (الموافق 2017/04/04م) صدرت موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس المال ،وتم اعتماد قرار زيادة رأس المال وتخفيضه
من قبل الجمعية العامة ( غير العادية) بتاريخ 1438/08/06ه (الموافق 2017/05/02م) حيث تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ()150,000,000
مائة وخمسين ريال إلى (  ) 295,000,000ريال لغرض االستحواذ على «شركة المراكز الراقية المحدودة» ،وتمت كذلك الموافقة على تخفيض راس المال من
( )295,000,000ريال إلى ( )177,000,000ريال وذلك عن طريق الغاء عدد  11,8مليون سهم من األسهم وذلك من اجل إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة لتصبح
 %38من رأس مال الشركة بعد التخفيض.
بتاريخ 1438/08/14ه (الموافق 2017/05/10م) تم استكمال إجراءات االستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكزالراقية المحدودة .وكما بتاريخ نشر
نشرة اإلصدارهذه تملك الشركة نسبة ( )%86.96من حصص شركة المراكزالراقية المحدودة (ولمزيد من التفاصيل عن الشركة التابعة ،الرجاء االطالع على الفقرة
الفرعية رقم (« )١٢-١-١٠شركة المراكزالراقية المحدودة» من هذا القسم).
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1رأس مال الشركة الحالي

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )177,000,000مئة وسبعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )17,700,000سبعة عشرة مليون وسبعمائة ألف سهم أسمي
متساوية القيمة ،قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية .هذا وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار ممن يمتلكون نسبة
( )%5أو أكثرمن األسهم.
بتاريخ 1442/03/24ه (الموافق 2020/11/10م) أو�صى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة (غيرالعادية) للمساهمين بزيادة راس مال الشركة بمبلغ ()120,000,000
مئة وعشرين مليون ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة ( )297,000,000مائتين وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية.
وستكون الزيادة في رأس المال مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة (هيئة السوق المالية «الهيئة» وشركة السوق المالية «تداول» ووزارة
التجارة) والمساهمين في الجمعية العامة (غيرالعادية).
حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مالها عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية بتاريخ 1443/05/09ه (الموافق 2021/12/13م)
كما حصلت على موافقة مجموعة تداول السعودية بتاريخ 1442/12/29ه (الموافق 2021/08/08م) ،وحصلت كذلك على موافقة الجمعية العامة (غير العادية)
بتاريخ اإلثنين 1443/07/20ه (الموافق 2022/02/21م).
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1المقر الرئيسي للشركة

يقع المركزالرئيس للشركة في مدينة الباحة .ويجوز أن ينشأ لها فروع ،أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرارمن مجلس اإلدارة .بتاريخ 2019/06/09م
تم تغييرعنوان المقرالرئي�سي من (بلجر�شي – المنطقة الصناعية – مصنع الجلد الصناعي) إلى العنوان الجديد (مدينة الباحة – طريق الملك فهد – مبنى رقم .)7050
وتم تعديل العنوان في شهادة السجل التجاري.
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1مدة الشركة

	0-5

1النظام األساسي

ً
ً
نصت المادة ( )6السادسة من النظام األسا�سي للشركة على أن تكون مدة الشركة ( )99تسعا وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل .وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في
تاريخ ( 1513/07/19الموافق 2090/01/20م).

بناء على المرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م) بإدخال تعديالت على نظام الشركات لم تقم الشركة بتحديث نظامها
األسا�سي وفقا لذلك (من حيث المدد القانونية لعقد الجمعيات وتقارير اللجنة والوثائق المالية وفقا للمادة ( )30و( )41و( )45لتصبح واحد وعشرين يوما بدل من
عشرة أيام) حيث ان تم اصدار أخر نسخة لنظام الشركة األساس وقد تم تدقيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة (اإلدارة العامة للشركات) بتاريخ 1438/08/13ه
(الموافق 2017/05/09م) .وقد تم نشره وتحميل نسخة منه في موقع تداول .ووفقا للشركة ،سيتم عمل كامل التحديثات في الجمعية العمومية غيرالعادية القادمة
والمتعلقة بزيادة راس المال.
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1نشاط الشركة

وفق شهادة السجل التجاري يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية :اإلنشاءات العامة للمباني غير السكنية يشمل (المدارس والمستشفيات والفنادق ..الخ) إدارة
وتأجيرالعقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) إدارة وتأجيرالعقارات المملوكة أو المؤجرة (غيرسكنية) ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.
الشركة ملتزمة بتطبيق األنشطة الخاصة بها في سجلها التجاري والذي يتوافق مع الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية (.)ISIC4
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1إدارة الشركة

يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( )8أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات .بتاريخ 1440/5/02ه
(الموافق 2019/01/08م) وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2019/02/10م ولمدة ثالث سنوات تنتهي
في 2022/02/09م.
يتكون مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسمائهم.
 (2):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2018/12/12م
المنصب

الجنسية

العمر

صفة
العضوية

نسبة الملكية
()1
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

50

غيرتنفيذي

%3.72

-

2019/02/10م

إبراهيم عبد الله راشد بن كليب

نائب الرئيس – الرئيس
التنفيذي

سعودي

45

تنفيذي

%2.46

-

2019/02/10م

عبد العزيزصالح محمد الحمادي

عضو

سعودي

45

غيرتنفيذي

%4.67

-

2019/02/10م

سعد عبد المحسن عبد العزيزالحميدي

عضو

سعودي

45

مستقل

%0.00005

-

2019/02/10م

تركي عبد الرحمن عبد الله الرصيص

عضو

سعودي

48

مستقل

%0.00005

-

2019/02/10م

مشعل محمد حسن مفتي

عضو

سعودي

38

تنفيذي

%0.0042

-

2019/02/10م

زياد محمد سلطان العمرو

عضو

سعودي

40

مستقل

%0.0033

-

2019/02/10م

سعد محمد حمد بن سيف

عضو

سعودي

49

مستقل

0.000005

-

2019/02/10م

االسم
محمد صالح محمد الحمادي

المصدر :الشركة.
( )1نسب الملكية المذكورة تقريبية.
( )3تمثل التواريخ المذكورة تواريخ تعيينهم في المناصب الحالية.
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1التعيين في المناصب اإللزامية

ً
ً
ً
ً
ً
وفقا للمادة ( )21من النظام األسا�سي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز أن يعين عضوا منتدبا وال يجوز الجمع بين منصب رئيس
ً
مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ،ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا لسر المجلس .الشركة ملتزمة بالنظام األسا�سي والئحة الحوكمة من ناحية
ً
التعيين االلزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه المناصب وفقا للتالي:
تاريخ قرارات تعيين رئيس المجلس ،نائب رئيس المجلس ،أمين السر
تاريخ قرارالمجلس أو الجمعية بالتعيين

المنصب

1440/04/05هـ (الموافق 2018/12/12م)

رئيس المجلس

محضراجتماع الجمعية العمومية العادية
1440/04/05هـ (الموافق 2018/12/12م)

نائب الرئيس/عضو منتدب

محضراجتماع الجمعية العمومية العادية
1440/04/11ه (الموافق 2018/12/18م)

أمين السر

قرارمجلس االدارة
1438/11/25ه (الموافق 2017/08/17م)

الرئيس التنفيذي

قرارمجلس اإلدارة

اسم الشخص المعين
محمد بن صالح بن محمد الحمادي
إبراهيم بن عبد الله بن راشد بن كليب
عبد العزيزبن صالح بن محمد الحمادي
إبراهيم بن عبد الله بن راشد بن كليب

المصدر :الشركة

	0-9

1لجان المجلس

0-9-1

1لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من ( )3ثالثة أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة (العادية) المنعقدة بتاريخ 1440/04/05هـ (الموافق
2018/12/12م) وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2022/02/09م ،تتكون اللجنة من األعضاء التالية أسمائهم:
 (3):مقر لودجلا أعضاء لجنة المراجعة
المنصب

صفة العضوية في المجلس

العضو
سعد عبد المحسن الحميدي

رئيس اللجنة

مستقل

تركي عبد الرحمن الرصيص

عضو

مستقل

عبد العزيزصالح الحمادي

عضو

غيرتنفيذي/غيرمستقل

المصدر :الشركة

ً
تم تشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات .وقد تم تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية
باجتماعها بتاريخ 1439/03/23ه (الموافق 2017/12/11م) .وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية على اال تقل اجتماعاتها عن ( )4اجتماعات خالل السنة
المالية للشركة .وقد عقدت اللجنة ( )4أربع اجتماعات خالل العام 2018م و ( )4أربع اجتماعات خالل العام 2019م و ( )4أربعة اجتماعات خالل العام 2020م.

	0-9-2

1لجنة المكافآت والترشيحات

تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ( )3ثالثة أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة المكافئات والترشيحات من قبل قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/04/11هـ
(الموافق 2019/02/16م) وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2022/02/09م ،وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
 (4):مقر لودجلا أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
المنصب

صفة العضوية في المجلس

العضو
سعد حمد بن سيف

رئيس اللجنة

مستقل

محمد صالح الحمادي

عضو

رئيس مجلس اإلدارة – غيرتنفيذي/غيرمستقل

زياد محمد العمرو

عضو

غيرتنفيذي/غيرمستقل

المصدر :الشركة

تم تحديث الئحة عمل لجنة المكافئات والترشيحات من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها بتاريخ 1439/03/23ه (الموافق 2017/12/11م) .تجتمع اللجنة
بصفة دورية كل ( )6أشهر على األقل أي بمعدل اجتماعين خالل السنة المالية للشركة وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام 2018م واجتماعين خالل العام
2019م واجتماعين خالل العام 2020م.
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بتاريخ 1438/11/25ه (الموافق 2017/08/17م) وافق مجلس اإلدارة على تعديل الهيكل التنظيمي وتم إلغاء لجنتين تابعتين لمجلس اإلدارة وهما :اللجنة التنفيذية
ولجنة اإلنقاذ واالستحواذ.
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1الموافقات والتراخيص الحكومية

حصلت الشركة وشركاتها التابعة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ،ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.
وتوضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة.
 (5):مقر لودجلاالموافقات والتراخيص الحكومية التي حصلت عليها الشركة
الموافقات والتراخيص التي حصل عليها شركة الباحة
نوع الترخيص
السجل التجاري

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار /التجديد

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

قيد الشركة في سجل الشركات
التجارية

5800005960

1413/07/19ه (الموافق
1993/01/12م)

1443/07/19ه
(الموافق 2022/02/20م)

وزارة التجارة  -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الباحة

1438/12/28ه

1443/07/19ه

الموافق (2017/09/19م)

الموافق (2022/02/20م)

1441/08/02ه

1442/09/18ه

الموافق (2020/03/26م)

الموافق (2021/04/30م)

بمدينة الباحة
شهادة عضوية
الغرفة التجارية
الصناعية
(الدرجة االولى)

التزام الشركة بنظام السجل
التجاري الذي يوجب على
الشركة االشتراك بالغرفة
التجارية

703000116245

شهادة الزكاة
والدخل

لتمكين الشركة من مراجعة
جميع الجهات الحكومية وإنهاء
معامالتها لديها.

300000447

شهادة تسجيل
بضريبة القيمة
المضافة

لإلفادة بأن الشركة مسجلة
بضريبة القيمة المضافة

300000447

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة منها
وفق برنامج نطاقات

20002109007164

شهادة تقييم كيان
الشركة

ً
تقييم كيان الشركة وفقا لبرنامج
نطاقات

شهادة التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

40869444

ترخيص البلدية
(مهنية)

ترخيص مزاولة نشاط تجاري

40092162572

شهادة تسجيل
العالمة التجارية

6143-20

1436015419

1438/12/03ه
الموافق (2017/08/25م)

*

--

1443/02/05ه

1443/05/08

(الموافق 2021/09/12م)

(الموافق 2021/12/12م)

1443/03/03ه
(الموافق 2020/12/27م)

--

مالحظة

الغرفة التجارية
والصناعة
هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

فروع المكلف:
فرع شركة الباحة
لالستثماروالتنمية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
إدارة الخدمات
االلكترونية لوزارة
الموارد البشرية

1443/02/04ه

1443/03/04ه

(الموافق 2021/09/11م)

(الموافق 2021/10/10م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

1440/09/04ه

1443/09/03ه

الموافق (2019/05/09م)

الموافق (2023/04/04م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

1436/10/28ه

1446/07/16ه

الموافق (2015/08/13م)

الموافق (2025/01/16م)

الهيئة السعودية
للملكية الفكرية

المصدر :الشركة
* لن تستطيع الشركة اصدارشهادة زكاة جديده بسبب وجود مستحقات عليها (ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة « 15-١٠االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» ).
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0-11

1فرع الشركة

ً
يجوز للشركة أن تن�شئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرارمن مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي.
لدى الشركة فرع واحد تم تأسيسه في مدينة الرياض وذلك ً
وفقا للتفصيل االتي:
 (6):مقر لودجلا بيانات السجل الفرعي -مدينة الرياض
تفاصيل المعلومات

النطاق
اسم الشركة

فرع شركة الباحة لالستثماروالتنمية

النشاط

إقامة وإدارة وتشغيل األسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية وصيانة الفنادق ومحطات الوقود وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية
ومواد البناء والحديد وشراء واستأجراألرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجارلصالح الشركة.

رقم السجل التجاري

1010384107

تاريخ السجل التجاري

1434/09/15ه (الموافق 2013/07/23م)

السريان (تاريخ االنتهاء)

1443/09/15ه (الموافق 2022/04/16م)

العنوان

الرياض  -الملز -شارع الجامعة.

المدير

السيد إبراهيم بن عبد الله بن كليب

مالحظات

ال يوجد لفرع شركة الباحة للتنمية واالستثماربالرياض سوى سجل تجاري فقط ،لم تستكمل الشركة إجراءات تأسيس الفرع حيث أنها ال تزاول أية
أنشطة من خالله.

المصدر :الشركة

	0-12

1الشركات التابعة

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مليون ريال .كما يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه
ً
أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى
من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول
قائمة أو تندمج معها أو تدخل فيها أو تشتريها أو المتاجرة فيها داخل وخارج المملكة ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية
المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك
الوساطة في تداولها.
كما بتاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة شركتين تابعتين وفق اآلتي:

0-12-1

1شركة المراكز الراقية المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010428696وتاريخ 1436/02/18ه (الموافق 2014/12/10م) ومركزها الرياض
ً
(وفقا للسجل التجاري ،تزاول الشركة األنشطة العقارية ونشاط التشييد .الشركة ملتزمة بتطبيق األنشطة الخاصة بها في سجلها التجاري والذي يتوافق مع الدليل
الوطني لألنشطة االقتصادية (.)ISIC4
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )57,500,000ريال ويديرالشركة السيد  /إبراهيم عبدالله راشد بن كليب.
yبتاريخ 2017/05/02م وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمتضمنة زيادة وتخفيض راس المال لالستحواذ على شركة المراكز
الراقية المحدودة مقابل  14.5مليون سهم عادي وذلك بنسبة ( )٪100لشركة الباحة لالستثماروالتنمية.
yقامت الشركة التابعة «شركة المراكز الراقية المحدودة» في عام 2017م بزيادة راس مالها من  50مليون إلى  57.5مليون كما قامت بنقل ملكية
 750,000حصة من حصصها لشركاء «شركة اشراقة االقليمية للتطوير واالستثمار العقاري» مقابل االستحواذ على كامل حصصهم بشركة
«إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري» لتنخفض ملكية «شركة الباحة لالستثمار والتنمية» بعد نقل الحصص من  %100إلى %86.96
بشركة المراكزالراقية المحدودة.
yويبين الجدول تفاصيل ملكية شركة المراكزالراقية المحدودة كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه.
 (7):مقر لودجلا هيكل الملكية يف شركة المراكز الراقية
عدد الحصص

نسبة الملكية

قيمة الحصة

اإلجمالي

شركة الباحة لالستثماروالتنمية

5,000,000

%86.96

10

50,000,000

مشعل بن محمد بن حسن مفتي

750,000

%13.04

10

7,500,000

المجموع

5,750,000

%100

-

57,500,000

المصدر :الشركة
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ُي ِّبين الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة المراكزالراقية.
الغرض

رقم الترخيص

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية
(شركة ذات مسئولية محدودة) بمدينة
الرياض

1010428696

عضوية الغرفة التجارية
(الدرجة األولى)

التزام الشركة بنظام السجل التجاري
الذي يوجب على الشركة االشتراك
بالغرفة التجارية

96869

شهادة التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية

40869390

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة
التوطين المطلوبة منها وفق برنامج
نطاقات

20002109007156

شهادة تقييم كيان
الشركة

ً
تقييم كيان الشركة وفقا لبرنامج
نطاقات

1195268

شهادة تسجيل في ضريبة
القيمة المضافة)

لإلفادة بأن الشركة مسجلة بضريبة
القيمة المضافة

3013732685

شهادة زكاة

لتمكين الشركة من مراجعة جميع
الجهات الحكومية وإنهاء معامالتها
لديها.

3013732685

ترخيص البلدية (مهنية)

ترخيص مزاولة نشاط تجاري

41012564435

رخصة الدفاع المدني

التزام الشركة بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع المدني

511

نوع الترخيص

شهادة تسجيل العالمة
التجارية

1436011815

تاريخ اإلصدار /التجديد

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

1436/02/18هـ

1447/02/18ه

(الموافق 2014/12/10م)

(الموافق 2025/08/17م)

وزارة التجارة –مكتب
السجل التجاري بمدينة
الرياض

1442/02/19ه

1447/02/18ه

(الموافق 2020/10/06م)

(الموافق 2025/08/17م)

1443/02/04ه

1443/03/04ه

(الموافق 2021/09/11م)

(الموافق 2021/10/10م)

1443/02/05ه

1443/05/08ه

(الموافق 2021/09/12م)

(الموافق 2021/12/12م)

-

-

إدارة الخدمات
االلكترونية لوزارة
الموارد البشرية

-

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

1439/04/08ه
(الموافق 2017/12/26م)

الغرفة التجارية
والصناعة
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
بمدينة الرياض
وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

1443/01/21ه

1443/09/29ه

(الموافق 2021/03/29م)

(الموافق 2022/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

الموافق (2022/08/15م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

غيرمحدد

1444/01/18ه

1441/01/11ه

المديرية العامة للدفاع
المدني

مجدد

الموافق (2019/09/10م)
1436/09/06ه

1446/05/29ه

الموافق (2015/06/23م)

الموافق (2024/12/01م)

الهيئة السعودية للملكية
الفكرية

المصدر :الشركة

	1 0-12-2شركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري المحدودة (شركة شخص واحد)
هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010714580وتاريخ 1438/10/18ه (الموافق 2017/07/12م) ومركزها
ً
الرياض .وفقا للسجل التجاري فأن الشركة تزاول األنشطة العقارية.
الشركة ملتزمة بتطبيق األنشطة الخاصة بها في سجلها التجاري والذي يتوافق مع الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية (.)ISIC4
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )50,000ريال ويدير الشركة السيد  /إبراهيم عبد الله راشد بن كليب .وبتاريخ 1439 /03/26هـ (الموافق 2017/12/ 14م) قامت
شركة المراكز الراقية (شركة تابعة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية) بتوقيع اتفاقية االستحواذ لشراء كامل حصص الشركاء بشركة اشراقة اإلقليمية للتطوير
واالستثمارالعقاري» بنسبة .%100
 (8):مقر لودجلاهيكل الملكية يف شركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري
الشريك
شركة المراكزالراقية المحدودة
المصدر :عقد تأسيس شركة اشراقة اإلقليمية
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عدد الحصص

قيمة الحصة

نسبة الملكية

اإلجمالي

5.000

10

%100

50.000
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 (9):مقر لودجلاالموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري
الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة اشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري
نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل الشركات التجارية
(شركة ذات مسئولية محدودة) بمدينة
الرياض

الغرفة التجارية

التزام الشركة بنظام السجل التجاري
الذي يوجب على الشركة االشتراك
بالغرفة التجارية

41507

شهادة التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية

40873709

شهادة تقييم كيان الشركة

ً
تقييم كيان الشركة وفقا لبرنامج نطاقات

1554592-1

شهادة تسجيل في ضريبة
القيمة المضافة)

لإلفادة بأن الشركة مسجلة بضريبة
القيمة المضافة

30101042957

شهادة زكاة

لتمكين الشركة من مراجعة جميع
الجهات الحكومية وإنهاء معامالتها لديها.

3101032957

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين
المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات

20002109007198

ترخيص البلدية

ترخيص مزاولة نشاط تجاري

شهادة عضوية

تصريح لمزاولة نشاط التأجيرالعقاري

1010714580

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1438/10/18ه

1445/10/18ه

(الموافق 2017/07/12م)

(الموافق 2024/04/27م)

1440/11/25ه

1445/10/18ه

(الموافق 2019/07/28م)

(الموافق 2024/04/27م)

1443/02/04ه

1443/03/04ه

(الموافق 2021/09/11م)

(الموافق 2021/10/10م)

1442/03/12ه
(الموافق 2020/10/29م)
1439/04/13ه
(الموافق 2017/12/31م)

وزارة التجارة –مكتب
السجل التجاري بمدينة
الرياض
الغرفة التجارية والصناعة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية بمدينة الرياض

-

إدارة الخدمات اإللكترونية
لوزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

-

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

1442/11/03ه

1443/09/29ه

(الموافق 2021/06/12م)

(الموافق 2022/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

1443/02/05ه

1443/05/08ه

(الموافق 2021/09/12م)

(الموافق 2021/12/12م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

(الموافق 2023/03/09م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

1442/05/01ه

1445/10/18ه

(الموافق 2020/12/16م)

(الموافق 2024/04/17م)

وزارة اإلسكان .الشبكة
اإللكترونية لخدمات
اإليجار.

40031928846
14767

الجهة المصدرة

غيرمحدد

1444/08/17ه

المصدر :الشركة

	0-13

1االلتزامات المستمرة حسب المتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الحكومية على
الشركة وشركاتها التابعة بصفتها «صاحب الترخيص»

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة وشركاتها التابعة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

1 0-13-1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة
شركة الباحة لالستثمار والتنمية

yالشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من حيث التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الباحة (حيث المقر الرئي�سي) بموجب شهادة
السجل التجاري رقم ( )5800005960بتاريخ 1413/07/19ه (الموافق 1992/01/12م) والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1443/07/19ه (الموافق
2022/02/20م).
ً
yالشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري ،حيث انه على الشركة تحديث السجل التجاري بناء على أي تغييرات تمت على البيانات المسجلة في
السجل التجاري خالل مدة  30يوم من حدوث التعديل .قامت الشركة بتحديث السجل التجاري وفقا للعنوان الجديد للشركة حيث انه تم تغيير
عنوان مقر الشركة من (بلجر�شي  -المنطقة الصناعية  -مصنع الجلد الصناعي) إلى العنوان الجديد (مدينة الباحة  -طريق الملك فهد  -مبنى رقم
 )7050وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/06/09م مع االحتفاظ بوسائل االتصال األخرى كما هي :صندوق بريد  - 448الرمز البريدي  22888هاتف:
.0177223333
yكما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يتعلق باستخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقرالرئي�سي بموجب الشهادة رقم
( )703000116245وتاريخ 1438/12/28ه (الموافق 2018/09/08م) وتنتهي صالحيتها في تاريخ 1443/07/19ه (الموافق 2022/02/20م)،
لم تستخرج الشركة شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة في مدينة الرياض لسجلها الفرعي.
ً
yالشركة غير ملتزمة بنظام الشركات حيث إنه لم يتم تحديث النظام األسا�سي للشركة تماشيا مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على نظام
الشركات بناء على المرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م) .حيث إن أخر نسخة لنظام الشركة األسا�سي
صدرت بتاريخ 1438/08/13ه (الموافق 2017/05/09م) .ووفقا للشركة ،سيتم عمل كامل التحديثات في الجمعية العامة غير العادية القادمة
والمتعلقة بزيادة راس المال.
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yلدى الشركة عالمة تجارية تم قيدها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب شهادة رقم ( )1436015419وتنتهي صالحيتها بتاريخ
1446/07/16ه (الموافق 2025/01/16م).
شركة المراكز الراقية المحدودة

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من حيث التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض بموجب شهادة السجل التجاري رقم
( )1010428696وبتاريخ 1436/02/18ه (الموافق 2014/12/10م) والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1447/02/18ه (الموافق 2025/08/12م).
yالتزمت شركة المراكزالراقية بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى غرفة التجارة والصناعة.
ً
yتم تحديث عقد التأسيس لشركة المراكز الراقية المحدودة وذلك وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ
1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) والمنشربالجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 1437/01/22هـ (الموافق 2015/12/04م) ،والمعدل
بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م).
yقامت الشركة التابعة «شركة المراكز الراقية» بتسجيل عالمة تجارية برقم ( )1436011815وتنتهي صالحيتها بتاريخ 1446/05/29ه (الموافق
2024/12/01م).
شركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري

yالتزمت شركة إشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى غرفة التجارة والصناعة.
ً
yتم تحديث عقد التأسيس لشركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري وذلك وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) والمنشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 1437/01/22هـ (الموافق
2015/12/04م) ،والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م).
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1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
شركة الباحة للتنمية واالستثمار

ً
yتم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ( )6143 -2وفقا لشهادة السعودة المستخرجة من
مكتب العمل .وكما بتاريخ نشرهذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1443/02/05هـ
(الموافق 2021/09/12م) والتي تنتهي بتاريخ 1443/05/08ه (الموافق 2021/12/12م) لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات وهي مصنفة ضمن خدمات (مكاتب التحصيل وخدمات العقارات) وحجم الكيان (صغيره فئة أ).
yلدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية
2020/12/13م) وتحمل رقم (.)496724

(Manual

 )HRخاصة بالشركة معتمدة من قبل مكتب العمل بتاريخ 1442/04/28هـ (الموافق

شركة المراكز الراقية المحدودة:

ً
yتم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ( )1-1195268وفقا لشهادة السعودة المستخرجة من
مكتب العمل .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتم استخراج
شهادة السعودة بتاريخ 1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/12م) والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1443/05/08ه (الموافق 2021/12/12م)
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات وهي مصنفة ضمن خدمات (مكاتب التحصيل وخدمات العقارات)
وحجم الكيان (صغيره فئة أ).
yلدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية
2020/10/10م) وتحمل رقم (.)158915

(Manual

 )HRخاصة بالشركة معتمدة من قبل مكتب العمل بتاريخ 1442/04/25هـ (الموافق

شركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري

ً
yتم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ( )1-554592وفقا لشهادة السعودة المستخرجة من
مكتب العمل .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتم استخراج
شهادة السعودة بتاريخ 1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/12م والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1443/05/08ه (الموافق 2021/12/12م)
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات وهي مصنفة ضمن خدمات (مكاتب التحصيل وخدمات العقارات)
وحجم الكيان (صغيره فئة أ).
yلدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية
2020/10/10م) وتحمل رقم (.)246394
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1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
شركة الباحة لالستثمار والتنمية

yالشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل  120يوم من انتهاء السنة
المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدرعن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
yتقوم الشركة بتقديم إقرار زكوي بموجب الرقم الضريبي المميز ( )300000447وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م برقم شهادة
( )1110567022وتاريخ 1441/08/02ه (الموافق 2020/03/26م) وقد انتهت صالحيتها في تاريخ 1442/09/18ه (الموافق 2021/04/30م).
ولن تستطيع الشركة اصدارشهادة زكاة جديدة بسبب وجود مستحقات عليها كما تم توضيحه أدناه.
yبتاريخ 1436/12/21ه (الموافق 2015/10/04م) استلمت الشركة خطاب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤكد وجود فروقات مستحقات
زكوية بمبلغ ( )16,849,347ريال عن األعوام من 2000م إلى 2010م مستحقة الدفع من قبل الشركة .قامت الشركة برفع الئحة اعتراض على هذه
المطالبة خالل المدة القانونية وهي ستين يوما من تاريخ الطلب.
yبتاريخ 1439/11/12ه (الموافق 2018/07/25م) استلمت الشركة قرار اللجنة برفض االستئناف المقدم من الشركة ضد قرار لجنة االعتراض
ً
االبتدائية ،والمصادقة على قراراللجنة من وزارة المالية .ووفقا للقرار ،قامت الشركة بتسجيل مصاريف زكوية استثنائية غيرمتكررة بمبلغ وقدره
( )16,849,347ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2018م.
yبتاريخ 1441/03/03ه (الموافق 2019/12/29م) تلقت الشركة قرارا من لجنة تسوية الخالقات الزكوية الضريبية يفيد باعتماد اللجنة
تسوية الخالف للفترة محل الخالف من عام 2000م إلى 2010م على المبلغ المذكور ( )16,849,347ريال ،ليصبح بعد التسوية مبلغ وقدره
( )12,068,069ريال وذلك بانخفاض بمبلغ وقدره ( )4,781,278ريال سعودي .وكما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه تم سداد ( )1,000,000مليون
ريال سعودي على ثالث دفعات :الدفعة األولى بمبلغ ( )400,000ريال تم سدادها في  28أغسطس 2019م ،ومبلغ ( )300,000ريال تم سداده في 1
أكتوبر2019م ،ومبلغ ( )300.000ريال تم سداده في  2فبراير2020م ،وجاري العمل مع الهيئة لتقسيط المبلغ ودفعه من صافي متحصالت طرح
أسهم حقوق األولوية موضع هذه النشرة.
yالشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي
( )300000447600003وتاريخ 2017/08/25م (الموافق 1438/12/03ه) وهي شهادة اشتراك تصدر مرة واحدة من دون حاجة لتجديدها
وليس لها تاريخ انتهاء.
شركة المراكز الراقية

yتقوم الشركة بتقديم إقرار زكوي بموجب الرقم الضريبي المميز ( )3013732685وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م برقم شهادة
( )1020945197وتاريخ 1443/01/21ه (الموافق2021/08/29م) وهي صالحة حتى تاريخ 1443/09/29ه (الموافق 2022/04/30م).
yالشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي
( )301373268500003وتاريخ 2017/12/26م (الموافق 1439/04/08ه) وهي شهادة اشتراك تصدر مرة واحدة من دون حاجة لتجديدها
وليس لها تاريخ انتهاء.
شركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري

yتقوم الشركة بتقديم إقرار زكوي بموجب الرقم الضريبي المميز ( )3101042957وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م برقم شهادة
( )1020806903وتاريخ 1442/11/03ه (الموافق 2021/06/12م) وهي صالحة حتى تاريخ 1443/09/29ه (الموافق 2022/04/30م).
yالشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي
( )310104295700003وتاريخ 2017/12/31م (الموافق 1439/04/13ه) وهي شهادة اشتراك تصدر مرة واحدة من دون حاجة لتجديدها
وليس لها تاريخ انتهاء.
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1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
شركة الباحة لالستثمار والتنمية

رقم االشتراك ( )330003235الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع
األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم ( )40869444وتاريخ 1443/02/04هـ (الموافق 2021/09/11م) والتي تنتهي بتاريخ
1443/03/04هـ (الموافق 2021/10/10م).
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شركة المراكز الراقية

رقم االشتراك ( )508965192الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع
األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم ( )40869390وتاريخ 1443/02/04هـ (الموافق 2021/09/11م) والتي تنتهي بتاريخ
1443/03/04هـ (الموافق 2021/10/10م).
شركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري

رقم االشتراك ( )524363879الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع
األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم ( )40873709وتاريخ 1443/02/04هـ (الموافق 2021/09/11م) والتي تنتهي بتاريخ
1443/03/04هـ (الموافق 2021/10/10م).
*تجدراإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهرواحد (بحد أق�صى) وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ً
نظام التعطل عن العمل (ساند) :التزمت الشركة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفقا للمرسوم الملكي رقم (م )18/بتاريخ 1435/03/12ه
ً
(الموافق 2014/01/14م) والقا�ضي بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «نظام ساند» .ووفقا ألمر الملكي الكريم بدعم العاملين
ً
السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) ،ووفقا لألمر
الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثالثة أشهر إضافية على أن تكون نسبة الدعم بحد أق�صى  %70من العاملين السعوديين في المنشآت األكثر
ً
ً
تضررا من الجائحة و %50كحد أق�صى من العاملين السعوديين في المنشآت األقل تضررا لتحقيق االستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ
بداية الجائحة .قامت الشركة بتقديم اول طلب للدعم بشهر ابريل 2020م وقد حصلت على الدعم بنسبة  %50من العاملين السعوديين النشطين في
الشركة وشركاتها التابعة.

1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان («وزارة
البلديات»)
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yينبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت الصناعية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبارأن البلدية تتطلب الوثائق
التالية:
صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس (النظام األسا�سي) وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشاة الصناعية أو
المحل التجاري والمستودع الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة (مع نسخة عن
فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة) باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.
قامت الشركة وشركاتها التابعة باستخراج رخصة بلدية ورخص الدفاع المدني للمواقع التي تمارس الشركة فيها اعمالها وفقا لالتي:
الموقع

الشركة

ترخيص البلدية
للموقع

شركة الباحة لالستثمار
والتنمية

مدينة الباحة ،طريق
الملك فهد

40092162572

شركة المراكزالراقية

الرياض ،حي الملز،
شارع الجامعة

41012564435

شركة اشراقة اإلقليمية
للتطويرواالستثمارالعقاري

الرياض ،حي االزدهار،
شارع الحسن بن علي

40031928846

تاريخ انتهاء رخصة
البلدية
1443/09/30ه
(الموافق 2022/05/01م)
1443/01/18ه
(الموافق 2021/08/26م)
1442/08/17ه
(الموافق 2021/03/30م)

موافقة الدفاع
المدني

تاريخ انتهاء رخصة الدفاع المدني

غيرملتزمة

-

ً
ملتزمة وفقا
لشهادة رقم
()511

مجدده

غيرملتزمة

لدى الشركة (شهادة انجازاعمال التركيب) صادرة من
مؤسسة المحماد للسالمة (مسفكو) تفيد بأنها قامت
بتركيب نظام اإلنذارونظام مكافحة الحريق.

المصدر :الشركة

ان عدم استخراج رخصة الدفاع المدني (سالمة) سيعرض الشركة وشركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري للعقوبات والغرامات المنصوص عليها
في المادة ( )30من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )10/وتاريخ 1406/05/10ه ( الموافق 1986/01/21م ) والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم
(م )66/وتاريخ 1424/10/02ه ( الموافق 2003/11/26م ) ،والتي تنص الالئحة على أنه يعاقب المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات
ً
الصادرة ً
بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد عن ستة أشهر ،أو بغرامة ال تزيد عن  30ألف ريال أو بهما معا.
yلدى شركة المراكز الراقية مشروع المجمع التجاري (الجامعة بالزا) ،وقد حصلت الشركة على تراخيص البلدية والسالمة واألمن لفتح وتشغيل
المجمع.
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1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية («الهيئة»)
yتلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج
ال ّ
سيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقريرمجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات
ً
الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية ،وعلى الشركة أيضا تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية
الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
yكما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية .وبتاريخ
2017/01/30م ،أعلنت الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك.
yكما تجدراإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدربتاريخ 1438/01/23ه (الموافق 2016/10/24م) قرارمجلس هيئة
السوق المالية رقم (2016-130-1م) بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة
 %50فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات ،حيث تم تعديل مسماها لتصبح «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها
في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثرمن رأس مالها» ،و تم العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25ه (الموافق 2017/04/22م)،
ً
والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائرالمتراكمة للشركة  %20أو اكثرمن رأس مالها ،يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا.
yوقد حددت المادة ( )3اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %50أو أكثر من رأس
المال على النحو اآلتي:
ً
 .أيجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخري بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة  %20فأكثروبما يقل عن  %35من رأس
مالها على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسة التي ادت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة
ً
في االعالن على أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن االفصاح المطلوب وفقا لهذه الفقرة مع االعالن الخاص
بالنتائج المالية االولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في االعالن الخاص بالنتائج المالية
االولية أو السنوية.
 .بتضيف السوق عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق اإللكتروني ترمزإلى بلوغ الخسائرالمتراكمة للشركة  %20فأكثروبما يقل عن %35
من رأس مالها فور صدور االعالن المشارإليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ً
 .جعند الحصول على تقريرمن المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخري بإعالن مستقل
عند خفض خسائرها المتراكمة عن  %20من رأس مالها ،على أن يتضمن االعالن اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها ،ويرفق
باإلعالن تقريرالمحاسب القانوني المشارإليه في هذه الفقرة.
ً
 .دتحذف السوق العالمة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فور اعالن الشركة عن تعديل أوضاعها وفقا لما اشير إليه في الفقرة (ج)
من هذه المادة.
 .هبتاريخ 1440/09/07ه (الموافق 2019/05/12م) أعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة كما في  31مارس 2019م وبحسب القوائم
المالية للربع االول من عام 2019م إلى ( )% 20.38بمبلغ وقدره  36.068,301ريال من راس مال الشركة والبالغ  177.000.000ريال سعودي.
وذلك يعود بسبب الزيادة في الزكاة الشرعية بمبلغ  776ألف ريال .التزمت الشركة لناحية اإلفصاح للجمهور فور بلوغ خسائرها المتراكمة
 %20فأكثرعلى ان يتضمن اإلعالن مقدارالخسائرالمتراكمة ونسبتها من راس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر .وكما
بتاريخ 2020/12/31م بلغت الخسائرالمتراكمة نسبة ( )%22.6من رأس المال.
 .ووبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات ،يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة.

المادة من الئحة
حوكمة الشركات

التفصيل

الجهة المسؤولة

التعليق

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما
ً
يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقا لنظام الشركة األساس.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – بتاريخ 1436/04/13ه
(الموافق 2015/02/02م)

تشكيل لجنة المراجعة

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة – بتاريخ 1440/04/05هـ
(الموافق 2018/12/12م)

/54ج

تصدرالجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة
عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة،
ومهامها ،وقواعد اختيارأعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم،
وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة – تم تحديث الئحة اللجنة
بتاريخ 1439/03/23ه (الموافق
2017/12/11م).

6/12

الموافقة على القوائم المالية لعام 2020م

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة – بتاريخ 1442/11/20ه
(الموافق 2021/06/30م)

7/12

الموافقة على التقريرالسنوي لمجلس اإلدارة لعام 2020م

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة بتاريخ 1442/11/20ه
(الموافق2021/06/30م)

تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم،
والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة بتاريخ 1441/10/16ه
(الموافق 2020/06/08م)

/9ب
(12بند  )5و54
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المادة من الئحة
حوكمة الشركات

التفصيل

الجهة المسؤولة

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها منها :وضـع سياسـة
مكتوبـة لمعالجة حاالت «تعـارض المصـالح» الفعلية والمحتملـة لكـل مـن أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ،ويشمل ذلك إساءة استخدام
أصـول الشـركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص
ذوي العالقة .والتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلـك األنظمـة
مجلس اإلدارة
ذات الصـلة بإعـداد التقـاريرالمالية .والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة
لقياس وإدارة المخـاطر ،وذلـك بوضع تصـور عـام عن المخاطرالتي قد تواجه
الشركة ،وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطرعلى مستوى الشركة وطرحها
بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة .ومراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

3/22

وضـع سياسـات ومعـاييروإجراءات واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة،
ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إقرارالجمعية العامة لها.

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة
الحوكمة ،ويجب أن تغطي -بشكل خاص -اآلتي:

التعليق

ملتزمة  -بتاريخ 1436/04/13ه
(الموافق 2015/02/02م)

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة بتاريخ 1439/03/23ه
(الموافق 2017/12/11م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة – بتاريخ 1436/04/13ه
(الموافق 2015/02/02م)

غيرملتزمة
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها
ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها ،على أن يتضمن قرارالتشكيل تسمية
األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان
وأعضائها

مجلس اإلدارة

ملتزمة

1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد
المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة
التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات ،وطريقة التنفيذ ومدة التفويض،
ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقاريردورية بشأن ممارساتها
للصالحيات المفوضة.

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة

تعيين الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

ملتزمة – بتاريخ 1438/11/25ه
(الموافق 2017/08/17م)

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظرفي
اعتمادها.

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة

43

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل
وقوعها التي يمكن أن تؤثرفي أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو
غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح
اآلخرين

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة

/55ب 4/و74

تعيين مديروحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة

/60ب و/64ب

تصدرالجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة
عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات
وخطة عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيارأعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة
عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد
مقاعد اللجنة.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة بتاريخ 1439/03/23ه
(الموافق 2017/12/11م).

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس
الجمعية العامة للمساهمين
ً
اإلدارة للنظرفيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة ،عل أن يراع في تلك
السياسة اتباع معاييرترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.

ملتزمة بتاريخ 1439/03/23ه
(الموافق2017/12/11م)

3/65

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل
وظائف اإلدارة التنفيذية.

لجنة المكافآت والترشيحات

68

على الشركة نشرإعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني
للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في
ً
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،على أن يظل باب الترشح مفتوحا مدة شهرعلى
األقل من تاريخ اإلعالن.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

84

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن
الممارسات المخالفة

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة

86

سياسة للسلوك المنهي والقيم األخالقية

مجلس اإلدارة

غيرملتزمة
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المادة من الئحة
حوكمة الشركات

التفصيل

التعليق

الجهة المسؤولة

89

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات
اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية

مجلس اإلدارة

ملتزمة -بتاريخ 1436/04/13ه
الموافق (2015/02/02م)

94

قواعد أو دليل الحوكمة الخاص بالشركة

مجلس اإلدارة

ملتزمة بتاريخ 1439/03/23ه
(الموافق2017/12/11م)

رئيس المجلس

غيرملتزمة

مجلس اإلدارة

ملتزمة – رئيس المجلس ليس عضو
في لجنة المراجعة وهو عضو في لجنة
الترشيحات والمكافآت.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

عقد اجتماعات  /لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذين
دون حضور أي تنفيذي في الشركة
ً
ال يجوز أن يكون رئيس المجلس عضوا في لجنة المراجعة وتجوز مشاركته في
عضوية اللجان األخرى ،على أن يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها
هذه الالئحة.
ً
تضمين تقريرمجلس اإلدارة عرضا لعمليات الشركة خالل السنة المالية األخيرة
وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة ،ويجب أن يشتمل تقريرمجلس اإلدارة
على البنود (عدد  41بند) المنصوص عنها في المادة  90واالفصاح عن سياسة
المكافآت وعن كيفية تحديد المكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في
الشركة واإلفصاح بدقة وشفافية عن المعلومات وفق بنود المادة ( )93من
الالئحة.

8 /27
/51ج

 90و/93

yالشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )11أحد عشرعضو.
yالشركة ملتزمة بالمادة ( )16من الئحة الحوكمة حيث ينبغي أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد
أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر).
yبتاريخ 2020/11/17م أعلنت هيئة السوق المالية السعودي عن صدور قرارمجلس الهيئة القا�ضي بفرض غرامة مالية قدرها  20ألف ريال على
شركة الباحة لالستثماروالتنمية ،وذلك لمخالفتها قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة بشأن معلومة غيرصحيحة في إعالن نتائجها
المالية األولية للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2020م.

	0-19

1العقود الجوهرية

0-19-1

1عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة

ً
كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،ال يوجد لدى الشركة أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار
التنفيذيين أو ألي قريب ذي عالقة بأي منهم.

	1 0-19-2عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية
1 0-19-2-1العقارات المملوكة من الشركة
تمتلك الشركة وشركة المراكزالراقية وشركة إشراقة اإلقليمية للتطويرواالستثمارالعقاري عدد من العقارات واالنشاءات بموجب صكوك نظامية صادرة عن كتابة
العدل في المملكة ولمزيد من التفاصيل حول ملكية تلك العقارات الرجاء االطالع على الجدول ادناه:
 (10):مقر لودجلاتفاصيل العقارات المملوكة من قبل شركة الباحة اللستثمار والتنمية
الرقم

العقار

المدينة

الحي

المساحة

نوع العقارورقم الصك

1

ارض زراعية

بالعقيق بمنطقة الباحة

العقيق

ارض زراعية منحه – بموجب الصك رقم  2وتاريخ 1425/4/6هـ صادرمن
كتابة عدل محافظة العقيق

2

2

ارض سكنية عبارة عن ()134
قطعة في مخطط المروج

الطائف – السيل الصغير

المروج

مخطط مشاع بموجب مبايعة للصك من محكمة الطائف برقم 10/9/197
في 1417/7/7هـ مملوك بالصك الشرعي من كتابة عدل الطائف رقم
 1/1/159/133وتاريخ 1422/7/16هـ

2

993,300م
114,000م

yنتيجة التفاقية تبادل األصول بين شركة الباحة و«شركة الساطعة الحديثة» صدر حكم من المحكمة بتاريخ 1434/01/25هـ (الموافق
2012/12/08م) يق�ضي بإلزام شركة الباحة بإتمام عملية تبادل األصول وإلزام الشركة باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل للـ ( )134قطعة ارض
سكنية المذكورة أعاله ،ولمزيد من التفاصيل حول الدعوى الرجاء االطالع ادناه على الفقرة الفرعية رقم ( )٢٤-١٠من قسم «القضايا القانونية».
yباستثناء ما تم ذكره أعاله ،ال يوجد أي حقوق متصلة بعقارات الشركة سواء كان رهن أو وقف.
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	1 0-19-2-2العقارات المملوكة من شركة المراكز الراقية
 (11):مقر لودجلاتفاصيل العقارات المملوكة من قبل شركة المراكز الراقية
الرقم

العقار

المدينة

1

مجمع
تجاري

الرياض

2

مجمع
تجاري

الرياض

الحي

الملز
(الجامعة بالزا)

نوع العقارورقم الصك

مالحظات

المساحة

هبه من أحد الشركاء السابقين
لشركة المراكزالراقية السيد /
محمد بن صالح الحمادي

مجمع تجاري مقام على ارض مملوكة للشركة بمساحة 14,379
مترمربع و 29سنتمتربصك رقم 410123025944وتاريخ
1436/4/15هـ

2

14,379.29م

بتاريخ 1436/04/09هـ (الموافق
ّ
2015/01/29م) وقع السيد/
محمد بن صالح بن محمد الحمادي
ً
إقرارا وهب بموجبه شركة المراكز
الراقية المحدودة قطعة األرض.

مجمع تجاري مقام على ارض مملوكة للشركة بثالث صكوك على
النحو التالي:
الحزم

yصك رقم  310118036537وتاريخ 1438/8/19هـ بمساحة
526م 2و 958مليمترمربع بقيمة  5,000,000ريال

2

4,718م

yصك رقم  310118036538وتاريخ 1438/8/19هـ بمساحة
3,532م 2و 95سنتمترمربع بمبلغ  10,000,000ريال
yصك رقم  610118036539بتاريخ 1438/8/19هـ بمساحة
658م 2و 851مليمترمربع بمبلغ  5,000,000ريال

المصدر :الشركة

	1 0-19-2-3عقود ايجار
يوجد لدى الشركة عقود ايجارألقامه مكاتب إدارية للشركة بصفتها «مستأجر» وفقا لآلتي:
تاريخ العقد

الموقع
المقرالرئي�سي للشركة.
مدينة الباحة ،طريق
الملك فهد.

1439/04/25ه
(الموافق 2019/01/01م)

تاريخ انتهاء العقد

رخصة البلدية

قامت الشركة بتقديم طلب
استخراج رخصة سالمة برقم

yتم تجديد العقد.

ال يوجد

1441/06/04ه
(الموافق 2020/01/29م)

رخصة الدفاع المدني

مالحظات

ملتزمة

قابل للتجديد بإشعاركتابي

1-000678745-42

yتم تسجيل العقد إلكتروني

المصدر :الشركة

	1 0-19-3القروض والتسهيالت االئتمانية
كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات من نوع اإليجار التمويلي مع أي من البنوك
السعودية وغيرالسعودية.

	1 0-19-4عقــــــود استثمار
1 0-19-4-1اتفاقيات شركة الباحة لالستثمار والتنمية
لقد حدث انقطاع في أعمال الشركة منذ تاريخ 1436/02/23ه (الموافق 2014/12/15م) مما أثرتأثيرا سلبيا على الوضع المالي للشركة وذلك بسبب تعثرالمشاريع
وتوقفها عن العمل والتي تتمثل فيما يلي:
yمشروع مصنع الجلد الصناعي وقد توقف عن العمل بشكل كامل في الربع الثاني من عام 2004م (ارض مستأجره من بلدية بجر�شي في مدينة
الباحة سنة 1996م وذلك إلقامة مشروع مصنع إلنتاج الجلد الصناعي).
yمشروع التليفريك وقد توقف عن العمل بشكل كامل بتاريخ 2014/12/15م.
yاتفاقية تبادل األصول مع «شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة» في عام 2011م .وحتى تاريخ نشر هذه النشرة العقد متوقف بسبب وجود
نزاع عليه بين االطراف لدى المحكمة التجارية بجده ،ولمزيد من التفاصيل حول الدعوى الرجاء االطالع ادناه على الفقرة الفرعية رقم ()٢٤-١٠
من «القضايا القانونية».
كما بتاريخ نشر هذه النشرة ،ال يوجد لدى شركة الباحة للتنمية واالستثمار أي منتجات أو خدمات تقدمها حاليا وبالتالي ليست لديها في الوقت الراهن عمليات
ً
تشغيلية تدرلها دخال.
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	1 0-19-5اتفاقيات شركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري
لدى شركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري بعض عقود استثمار لممارسة نشاطها في التطوير واالستثمار العقاري وفقا لشهادة العضوية الصادرة
من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالرقم ( )1467وتاريخ 1442/05/01ه (الموافق 2020/12/16م) والتي تنتهي بتاريخ 1445/10/18ه (الموافق
2024/04/27م) وأصبحت بموجبها مصرح لها بمزاولة نشاط التأجيرالعقاري حتى تاريخ نهاية العضوية ،وفقا للتفصيل االتي:
#

موقع العقار

نوع االتفاقية

1

عقد استئجارالمركزبالكامل
(بما يشمل من محالت ومكاتب
وخدمات وملحقات) وجاهز
للتشغيل واالستثمارللغاية التي
أن�شي من اجلها

2

عقد ايجار(إخراج المستأجرين
وإزالة كامل البناء الحالي وإنشاء
مبنى جديد حسب المواصفات
والمخططات المعتمدة من قبل
الطرفين ،على أن يقوم الطرف
الثاني (المستأجر) باستئجاركامل
المبنى المزمع إنشائه)

تاريخ العقد

تاريخ انتهاء العقد

مجمع االزدهار

1438/11/04ه

الرياض ،شارع
الحسين بن علي

(الموافق

وفقا للعقد األسا�سي فأن
مدة العقد ( )20سنة
هجرية

مجمع السويدي
الرياض

2017/07/27م)

1438/11/10ه
(الموافق
2017/08/02م)

وفقا للعقد األسا�سي فأن
مدة العقد ( )15سنة
هجرية من تاريخ استالم
العين.

مبلغ االتفاقية

مالحظات
الطرف األول قد سبق وأن اجرالموقع
على شركة وقد تنازل المستأجرالسابق
عن الموقع وعقد االيجارلشركة اشراقة
اإلقليمية بشرط ان تلتزم شركة اشراقة
اإلقليمية بكل ماورد في العقد األول.
الطرف األول قد سبق وأن اجرالموقع
على «الشركة الخليجية القابضة» وقد
تنازل المستأجرالسابق عن الموقع وعقد
االيجارلشركة اشراقة اإلقليمية بشرط ان
تلتزم شركة اشراقة اإلقليمية بكل ماورد في
العقد األول.

ً
 3,360,000ريال سنويا

 907,950ريال ألول خمس
سنوات ،و 946,250ريال
سعودي للخمس سنوات
التي تليها ،و 984,550ريال
للخمس سنوات التي تليها.

المصدر :الشركة

	1 0-19-6عقود إيجارات مع شاغلي المحالت التجارية
لدى الشركات التابعة عدة عقود مع شاغلي المحالت التجارية والوحدات المستأجرة بصفة الشركات (المؤجر) وفيما يلي قائمة بأكبرخمس عمالء من حيث اإليرادات:

	0-20

1عمالء شركة المراكز الراقية

 (12):مقر لودجلاأكبر خمس عمالء يف شركة المراكز الراقية
اسم العميل
شركة أسواق التميمي

حجم التعامل لعام 2020م (بالريال السعودي)
1,225,000

شركة الشايع الدولية (ستاربكس)

800,000

محمد صالح النهدي (اسواق النهدي)

700,000

شركة الدواء للخدمات الطبية (صيدليات الدواء)

527,000

مؤسسة مطاعم المشويات الفريدة لتقديم الوجبات

240,250

0-21

1عمالء شركة اشراقة اإلقليمية

 (13):مقر لودجلا أكبر خمس عمالء يف شركة اشراقة اإلقليمية
اسم العميل

حجم التعامل لسنة 2020م

الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

860,895

شركة اتصال الدولية لخدمات التسويق

804,922

شركة مستشفيات مغربي

475,963

شركة وقت القهوة للتجارة جافا تايم السويدي

340,174

شركة وقت القهوة للتجارة (معرض  )32+31جافا تايم االزدهار

278,250

ً
ً
تجدراإلشارة إلى صدور قرارمجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبارعقد االيجارغيرالمسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا صحيحا
ً
منتجا ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجاربالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ وقد صدر
تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م).
ُ
لم تقم الشركة بتوثيق عقود االيجاروالتي أبرمتها بصفتها (المؤجر) وهي ليست وفق النموذج االلكتروني ولم تسجل في الشبكة اإللكترونية ،يبلغ إجمالي هذه العقود
( )62اثنان وستون عقد وهي كامل العقود المبرمة مع المستأجرين .وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المستأجرين فيما يتعلق بعقود االيجارهذه فإنه
قد ال يتم النظربها من قبل المحاكم السعودية وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها ُمدعي من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المستأجرين بالتزاماتهم العقدية
ً
وسيؤثر ذلك سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .وتعمل الشركة حاليا بتوثيق عقود االيجار الكترونيا لدى (منصة ايجار) .وكما بتاريخ
نشرهذه النشرة جاري العمل على استبدال جميع العقود وتحويلها عقود إلكترونية لدى «منصة ايجار».
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	0-22

1العالمات التجارية

ً
سجلت الشركة وشركاتها التابعة عددا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالهم وفقا للتفصيل االتي:
 (14):مقر لودجلاملخص العالمات التجارية للشركة وشركة المراكز الراقية
رقم التسجيل
1436015419

1436011815

1442011887

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

1436/10/28ه

1436/07/17ه

1446/07/16ه

(الموافق 2015/08/13م)

(الموافق 2015/05/06م)

(الموافق 2025/01/16م)

1436/09/06ه

1436/6/1ه

1446/05/29ه

(الموافق 2015/06/23م)

(الموافق 2015/03/21م)

(الموافق 2024/12/01م)

1442/07/21ه

1442/04/12ه

1452/04/11ه

(الموافق 2021/03/04م)

(الموافق 2020/11/27م)

(الموافق 2030/08/10م)

العالمة التجارية

المصدر :الشركة

	1 0-23التأمين
تنفيذا لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم /10م وتاريخ 1420/05/01ه والئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 6131/30/1
وتاريخ 1430/06/08ه .أبرمت الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) والتي تبدأ من تاريخ 2020/12/29م
وتنتهي صالحيتها بتاريخ 2021/12/28م.
لم تقم الشركة بالتأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها مكاتب الشركة ومشاريعها االنشائية ومستودعاتها ولم تؤمن حماية أفضل لها ولمحتوياتها من األخطار أو
األضرارالتي قد تنتج عن أخطارالحريق أو السطو أو الكوارث الطبيعية ،أو تلك الناتجة عن طفح أو انفجارخزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه الخ.

	0-24

1القضايا القانونية

تعرضت الشركة في سياق ممارسة اعمالها لعدد من المنازعات والدعاوى القضائية وفقا للتفصيل االتي.

1 0-24-1الدعاوى القضائية الخاصة بشركة الباحة لالستثمار والتنمية

ً
لدى الشركة دعوى مسؤولية تعاقدية نتيجة التفاقية تبادل األصول بين شركة الباحة و»شركة الساطعة الحديثة» ،وقد صدر حكم من المحكمة بتاريخ
1434/01/25هـ (الموافق 2012/12/08م) يق�ضي بإلزام شركة الباحة بإتمام عملية تبادل األصول وإلزام الشركة باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لقطع األرض.
ً
وفقا للتفصيل اآلتي:
 1إلزام شركة الباحة لالستثماروالتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاوالت مبلغ وقدره ( )3,000,000ثالثة ماليين ريال. 2إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها  134قطعة والتي تمتلكها بنسبة  %50من كاملاألرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغيرفي محافظ الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاوالت.
 3إلزام شركة الباحة لالستثماروالتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاوالت العامة من كامل مشتمالت مشروع الدواجنوعن األرض المقامة عليها المشروع والمملوكة لصالح شركة الباحة لالستثماروالتنمية.
هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 1437 /10/29هـ (الموافق 2016/08/03م) قرار قضائي من دوائر التنفيذ في المحكمة العامة ببلجر�شي يلزم الشركة بتنفيذ
كامل السند التنفيذي الصادر من المحكمة االدارية بجدة لصالح «شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة» ،إال أنها لم تقم بتنفيذ المستند ،حيث أنه بتاريخ
1438/05/12ه (الموافق 2017/02/09م) تلقت شركة الباحة نسخة من حكم دائرة التنفيذ في المحكمة العامة ببلجر�شي صادر بتاريخ 1438/05/04ه (الموافق
2017/02/01م) ،والمتضمن أنه بعد مراجعة الحكم الصادر من ديوان المظالم تبين عدم تحديد البنود المراد تنفيذها فيما يخص عملية تبادل األصول ،وانتهى
حكم دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم الصادرمن ديوان المظالم بحيث يتم تحديد البنود المراد تنفيذها بشكل واضح ودقيق لكل بند..
حيث صدرالقرارالتفسيري بما يلي:
ً
أوال :إلزام شركة الباحة لالستثماروالتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاوالت العامة مبلغ وقدره  3مليون ريال.
ً
ثانيا :إلزام شركة الباحة لالستثماروالتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها  134قطعة والتي تمتلكها بنسبة  %50من كامل األرض في مخطط
المروج الواقعة في السيل الصغيرفي محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة.
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ً
ثالثا :إلزام شركة الباحة لالستثماروالتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض
المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة لالستثماروالتنمية.
yقامت الشركة باالستئناف ضد الحكم والمتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة
ً
ً
للمقاوالت ،وبتاريخ 1442/07/05ه (الموافق 2021/02/17م) قررت الدائرة قبول االعتراض شكال ورفضه مضمونا وتأييد حكم الدائرة الثانية
(بالمحكمة التجارية بجدة في القضية).

ً
وفقا للقوائم المالية ،قامت الشركة في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ وقدره
 66,703,158ريال سعودي.
باإلضافة إلى القضية أعاله ،فقد تعرضت الشركة لعدد من الدعاوى وفق اآلتي:
موضوع
الدعوى

القيد

قيمة
الدعوى

عضو مجلس إدارة سابق
ضد شركة الباحة لالستثمار
والتنمية

مطالبة اتعاب
المحاماة

7555

650,000

شركة الباحة لالستثمار
والتنمية ضد شركة الساطعة
الحديثة

أطراف الدعوى

وفقا التفاقية
تبادل أصول
الشركة مع شركة
الساطعة الحديثة
المبرمة بتاريخ
2011/02/06م

1081-6217

3,000,000

أحد الموردين لشركة الباحة
ضد شركة الباحة لالستثمار
والتنمية

مطالبة
بمستحقات مالية

8941

60,978

شركة الباحة لالستثمار
والتنمية ّ
ضد أعضاء مجلس
اإلدارة السابقين

ّ
ضد أعضاء
مجلس اإلدارة
السابقين جراء
األخطاء التي
ارتكبوها في
حق الشركة
بالتفريط في
حقوق المساهمين
في عملية تبادل
أصول الشركة مع
«شركة الساطعة
الحديثة»

1393 - 4824

98,699,441

عضوين من مجلس اإلدارة
السابق ّ
ضد شركة الباحة
لالستثماروالتنمية

مطالبة أتعاب
المحاماة

758-814

مساهم مكتتب سابق في
الشركة ولم يسدد األقساط
ضد شركة الباحة لالستثمار
والتنمية

مطالبة بشهادة
األسهم واالرباح
الخاصة باألسهم

وضع
القضية

اخرالتطورات
حكمت الـدائرة بعـدم قبول الـدعوى لرفعھـا قبـل األوان  -وقدم
الخصم استئنافه وقيد برقم  1607وتم تأييد الحكم بعدم قبول
الدعوى لرفعها قبل األوان ،تم استالم الحكم
ً
ً
قررت الدائرة قبول االعتراض شكال ورفضه مضمونا وتأييد حكم
الدائرة الثانية (بالمحكمة التجارية بجدة في القضية) والقا�ضي
اوال :إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغ قدره
( )3000000ثالثة ماليين ريال .ثانيا  :الزام شركة الباحة باإلفراغ
الفعلي لدى كاتب العدل الكامل القطع وعددها  134قطعه والتي
تملكها بنسبة  %50من كامل األرض في مخطط المروج .ثالثا  :الزام
شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتمالت
مشروع الدواجن وعن األرض المقام عليها المشروع بموجب وكاله
شرعيه غيرقابله للعزل أو االلغاء تصدرها شركة الباحة للموظف
عبد العظيم بن احمد بن عبد الرحمن أو من تحدده شركة
الساطعة تخولهم حق نقل جميع ما ذكرمن ملك شركة الباحة إلى
ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغيروكاله خاصة
وتسلم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة
الساطعة.
تم حضور الجلسة وتم تأييد الحكم االبتدائي باعتبارالدعوى كأن
لم تكن ،تم استالم الحكم

تم صدور
حكم نهائي.

نطاق
القضية
تجاري

تم صدور
حكم نهائي.

تجاري

تم صدور
حكم نهائي

تجاري

سبق وأن صدرحكم من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية
بجدة بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ  )68,699,441( -1 :ريال-2 .
مبلغ ( )1,000,000ريال.
تم استئناف الحكم بواسطة المدعى عليهم وتم نقض الحكم
وإعادته للدائرة  -وأصدرت حكمها القا�ضي برفض الدعوى.
وتم تقديم استئناف على رفض الدعوى لدى محكمة االستئناف
بمنطقة مكة المكرمة لدى الدائرة التجارية الثانية (بجدة) بالرقم
(/2/1393س )1439/وأصدرت حكمها بتاريخ 1440/05/01ه
ً
القا�ضي :أوال بتأييد الحكم الصادربرفض الدعوى.
ً
ثانيا عدم قبول الدعوى ضد بقية المدعى عليهم لرفعها قبل أوانها
لما هو موضح من أسباب.

جاري العمل
به

تجاري

تم تقديم طلب نقض وتم إحالته إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة
العليا.

5207

650,000

تم حضور الجلسة وحكمت الدائرة برفض الدعوى وتم تقديم
طلب استئناف وتم قيده وحضور الجلسة وطلبت الدائرة إحالة
القضية للدائرة المختصة.

متابعة إحالة
القضية
للدائرة
المختصة

تجاري

طلب شهادة
أسهم

حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ،تم استالم الحكم
االبتدائي ،ولم يقدم المدعي استئنافه.

في انتظار
استالم
الحكم النهائي
من المحكمة

تجاري

المصدر :الشركة
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	1 0-24-2الدعاوى القضائية الخاصة بشركة اشراقة اإلقليمية
 (15):مقر لودجلاملخص المنازعات والقضايا القانونية الخاصة بشركة اشراقة اإلقليمية
أطراف الدعوى
شركة مستشفيات ومراكزمغربي
ضد شركة إشراقة اإلقليمية
شركة إشراقة اإلقليمية
ضد شركة مستشفيات ومراكزمغربي

القيد
411492558

421032724

اخرالتطورات
نظرا ألن هذه الدعوى يتوقف السيرفيها على الفصل في الدعوى األخرى لدى
الدائرة  30فقد قررت الدائرة وقف السيرفي الدعوى ولهم حق إكمالها بعد
الفصل في تلك الدعوى بناء على المادة ( )87من نظام المرافعات الشرعية
ثبت للدائرة إخالء المدعي عليها للعقارفي نهاية المدة اإللزامية وردت دعوى
المدعية وأخليت سبيل المدعي عليها وبذلك حكمت،
قدم المدعي استئنافه وقيد لدى محكمة االستئناف.

وضع القضية

نطاق القضية

جاري العمل به

العامة  /محكمة
درجة أولى –
المحكمة االبتدائية

جاري العمل به،
متابعة قرارمحكمة
االستئناف

العامة  /محكمة
االستئناف

المصدر :الشركة

	0-25

1المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخرنشرة إصدارأسهم والتي صدرت بتاريخ 1438/07/09ه (الموافق 2017/04/06م).

1 0-25-1القوائم المالية
تم تعديل طريقة اإلعداد لتصبح وفق المعاييرالمحاسبية الدولية للتقريرالمالي (.)IFRS

	1 0-25-2النشاط

ً
ً
تم استكمال عملية تعديل النشاط تماشيا مع قائمة األنشطة االقتصادية المعتمدة حديثا من قبل وزارة التجارة – وفق االيزيك (.)ISIC4

	1 0-25-3رأس المال
كما بتاريخ 2020/12/31م بلغت الخسائرالمتراكمة نسبة ( )%22.6من رأس المال.

	1 0-25-4المقر الرئيسي
تم تغييرعنوان المقرالرئي�سي من (بلجر�شي – المنطقة الصناعية – مصنع الجلد الصناعي) إلى العنوان الجديد (مدينة الباحة – طريق الملك فهد – مبنى رقم .)7050

	1 0-25-5اإلدارة
تعيين مجلس إدارة جديد.

	1 0-25-6شركة المراكز الراقية
قامت الشركة التابعة «شركة المراكز الراقية المحدودة» في عام 2017م بزيادة راس مالها من  50مليون إلى  57.5مليون كما قامت بنقل ملكية  750,000حصة
من حصصها لشركاء «شركة اشراقة االقليمية للتطوير واالستثمار العقاري» مقابل االستحواذ على كامل حصصهم بشركة «إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار
العقاري» لتنخفض ملكية «شركة الباحة لالستثماروالتنمية» بعد نقل الحصص من ( )%100إلى ( )%86.96بشركة المراكزالراقية المحدودة.

	0-26

1إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشارإليها في هذه النشرة ،يقرأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 .أأن اإلصدارال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
ً
ّ
ّ
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفا فيها.
 .بال يخل اإلصدار ٍ
 .جأنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار.
 .دبخالف ما ورد في الفقرة (« )٢٤-١٠القضايا القانونية» من هذه النشرة الشركة وشركاتها التابعة ليسوا خاضعين ّ
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية
ً
قد تؤثربمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.
ً
 .هأن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ّ
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو شركاتها
التابعة أو في وضعهم المالي.
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	11-التعهد بتغطية الطرح

1-1

1اسم متعهد التغطية وعنوانه
متعهد التغطية

شركة الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال)
الرياض – طريق الملك فهد
ص ب  ،20438الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2256000 :
فاكس+966 )11( 2256068 :
موقع إلكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
بريد إلكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :

عدد أسهم حقوق األولوية

( )12,000,000اثنا عشرمليون سهم عادي.

سعرالسهم

( )10عشرة رياالت.

النسبة المتعهد بتغطيتها من إجمالي الربح

%100

	1-2

1ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

ً
وفقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية ،فإنه:

yتتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدروتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في
هذا االكتتاب ،والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعراالكتتاب.
yيتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص ،سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب ،والتي لم يتم
االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعراالكتتاب.
yيتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
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	12-اإلعفاءات

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على إعفاء من أي متطلب من متطلبات قواعد طرح األوراق االلتزامات المستمرة.
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	13-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت إلى مجموعة تداول السعودية (تداول) إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء
بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو
تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي .حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة
وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

3-1

1الطرح

يعتبر الطرح زيادة في رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ( )120,000,000مائة وعشرين مليون ريال سعودي مقسمة إلى
( )12,000,000اثنا عشرمليون سهم عادي جديد بسعرطرح يبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية.

3-1-1

1كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)

يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات
التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالبيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل
فترة االكتتاب .وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.
بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقربما يلي:
yالموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
yأنه قد اطلع على نشرة اإلصدارهذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.
yالموافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدارهذه.
yأنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط ،وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرارطلب االكتتاب.
yقبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب ،وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدارهذه.
yضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

	1 3-1-2طلب االكتتاب
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة
االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالبيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.
يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب
بضرب عدد حقوق األولوية المراد االكتتاب بها قبل نهاية فترة االكتتاب في ( )10عشرة رياالت سعودية.

	1 3-1-3مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم اإلثنين 1443/07/27هـ
(الموافق 2022/02/28م) وتنتهي في يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م).
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ اإلثنين 1443/07/20ه (الموافق 2022/02/21م) على قرار مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق
إصدار أسهم حقوق أولوية .وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح ( )12,000,000اثنا عشر مليون سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل ما
نسبته ( )%67.79من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعرطرح يبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد ،وبقيمة طرح إجمالية تبلغ  120,000,000مائة وعشرين مليون ريال سعودي ،وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة ( )0.6779لكل حق من حقوق
األولوية.
وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 1443/07/٢٠ه (الموافق 2022/02/٢١م) وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية ،بمن فيهم المساهمين
ً
المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم المتبقية (الناتجة عن عدم ممارسة تلك
الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين وكسور األسهم) على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

شركة الباحة لإلستثمار والتنمية | 87

 هطورشو حرطلا ماكحأو مهسألاب ةقلعتملا تامولعملا

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر مجموعة تداول السعودية (تداول) .وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب
لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية
ممارسة االكتتاب ب ـ ـ ـ ( )0.6779سهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين
المقيدين تحت رمزجديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعارالمساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:
 1تاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية 1443/07/20ه (الموافق 2022/02/21م). 2مرحلة التداول واالكتتاب :تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م) على أن تنتهي فترةالتداول في يوم اإلثنين 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م) ،وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1443/08/07هـ (الموافق
2022/03/10م).
ً
صباحا من يوم الثالثاء 1443/08/12ه (الموافق 2022/03/15م) وحتى الساعة الخامسة مساءً
 3فترة الطرح المتبقي :تبدأ في الساعة العاشرةمن يوم األربعاء 1443/08/13ه (الموافق 2022/03/16م) .وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع
المؤس�سي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية .وسيتم
تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعرالطرح) على أن يتم تخصيص
األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم ،فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها
بالمثل .وسوف يكون سعراالكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعرالطرح ،وإذا كان سعراألسهم غيرالمكتتب
بها أعلى من سعرالطرح يوزع الفرق (إن وجد) كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
 4التخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر ًبناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح ،أما بالنسبة
لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي
سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب ّ
أي رسوم أو استقطاعات (بما
يتعدى سعرالطرح) على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م).
 5تداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام (تداول) عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيلاألسهم المطروحة وتخصيصها.
لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى مجموعة تداول السعودية (تداول) لقبول إدراجها.

	1 3-1-4التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومديراالكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم،
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها ٌ
كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1443/09/06ه (الموافق
2022/04/07م) .وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له ولن يكون هناك
تعويضات للمستثمرين الذين لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم ،وأصحاب كسور األسهم خالل فترة الطرح المتبقية.
ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات
المكتتبين .ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م).
ً
ً
سيتم رد الفائض دون أي عموالت أو استقطاعات (متبقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعرالطرح) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في
االكتتاب بأسهم حقوق األولوية (إن وجدت) من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م).

	1 3-1-5نشرة اإلصدار التكميلية
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدارتكميلية ،وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،إذا علمت الشركة في أي وقت
بأي من اآلتي:
بعد تاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه وقبل اكتمال الطرح ٍ
yوجود تغييرمهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.
yظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.
ويجوز للمستثمرالذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشرنشرة اإلصدارالتكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.

	1 3-1-6تعليق أو إلغاء الطرح

لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدرقر ًارا بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على أي من تفاصيل الطرح.
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	1 3-1-7رسم توضيحي لآللية المعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة
الشكل رقم ( :)1آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

	3-2

1القرارات التي ستطرح األسهم بموجبها

1 3-2-1توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة
أو�صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/03/24ه (الموافق 2020/11/10م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية
بقيمة ( )120,000,000مئة وعشرين مليون ريال سعودي.

	1 3-2-2موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق
أولوية
بتاريخ 1443/05/09ه (الموافق 2021/12/13م) حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدارأسهم حقوق
أولوية.

	1 3-2-3موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة
بتاريخ 1443/07/20ه (الموافق 2022/02/21م) وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية
بقيمة ( )120,000,000مئة وعشرين مليون ريال سعودي.

	1 3-2-4موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج األسهم الجديدة
بتاريخ 1442/12/29ه (الموافق 2021/08/08م) وافقت مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج األسهم الجديدة.

	3-3

1إفادة عن أي ترتيبات لمنع التصرف في أسهم معينة

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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	14-التغير في سعر السهم

يبلغ سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية ( )33.55ريال سعودي ومن المتوقع أن ينخفض ليصل إلى ( )24.04ريال سعودي في افتتاحية
اليوم الذي يليه وهذا التغييريمثل انخفاض بنسبة (.)%28.34
وفي حالة عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير
العادية ،فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

4-1

1طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

ً
ً
يتم احتساب سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس المال وفقا للمراحل التالية:

ً
أوال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غيرالعادية
عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غيرالعادية × سعراإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غيرالعادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم
الجمعية العامة غيرالعادية.
ً
ثانيا :احتساب سعرالسهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غيرالعادية
(القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غيرالعادية  +قيمة األسهم المطروحة) ( /عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غيرالعادية  +عدد
األسهم المطروحة لالكتتاب) = سعرالسهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غيرالعادية.
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	15-التعهدات الخاصة باالكتتاب

ً
ُيمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل ّ
أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا
لما يلي:
yسيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
ً
yسيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له
االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
yسيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
ً
yسيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالبيع والشراء باإلضافة
إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعرالطرح .ويقرالمكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:
yقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدارهذه.
yبأنه قد اطلع على نشرة اإلصدارهذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
yقبوله للنظام األسا�سي للشركة.
yالتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.

5-1

1التخصيص

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم،
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (إن وجدت) (بما يتعدى سعر الطرح) بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات على مستحقيها كل بحسب ما
يستحقه في موعد أقصاه يوم 1443/09/06ه (الموافق 2022/04/07م) وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير ُمكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم
الجديدة المتبقية وستخصص له .ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذي لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم ،وأصحاب كسور األسهم خال فترة الطرح المتبقي.
ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج
التخصيص في موعد أقصاه يوم 1443/08/17ه (الموافق 2022/03/20م).
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1مجموعة تداول السعودية (تداول)

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م .تتم عملية
ً
ً
وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على
ابتداء من تنفيذ الصفقة
التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل
ً
ً
عصرا ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة
فترة واحدة من الساعة  10صباحا وحتى الساعة 3
ً
ً
 9:30صباحا وحتى الساعة  10صباحا.
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامروفقا للسعر ،وبشكل عام تنفذ أوامرالسوق أوال وهي األوامرالمشتملة على أفضل األسعار ،وتليها األوامرمحددة
ً
السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامربنفس السعرفإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خال قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي
ً
المعلومات المعروفين مثل «رويترز» .وتتم تسوية الصفقات آليا خال يومي عمل حسب (.)T+2
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام «تداول» .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق ،بهدف
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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1تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب إلى السوق المالية (تداول) إلدراجها وتمت الموافقة على طلب
الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية وتم الوفاء بالمتطلبات كافة .ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في
سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية ،وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني .وتعتبر التواريخ
المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.
وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية «تداول» ،إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم
ً ً
حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.
وإيداعها في محافظ المكتتبين .ويحظر
يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية
قانونية في هذه الحالة.
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	16-المستندات المتاحة للمعاينة

ً
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة في مدينة الباحة – طريق الملك فهد ،وذلك بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة
ً
ً
عصرا ،قبل ( )14أربعة عشريوما من تاريخ الجمعية العامة غيرالعادية الخاص بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية فترة الطرح.
 1النظام األسا�سي للشركة. 2عقد التأسيس للشركة. 3شهادة السجل التجاري للشركة. 4توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية. 5موافقة مجموعة تداول السعودية «تداول» على إدراج أسهم حقوق األولوية. 6نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية.ً
 7قرار الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة ،وسيكون القرار متاحا للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة في اليوم التالي النعقادالجمعية العامة غيرالعادية.
 8اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب. 9اتفاقية إدارة االكتتاب.	10-خطابات الموافقة من:
yالمستشارالمالي (مجموعة الدخيل المالية) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
yالمستشارالقانوني (شركة الصالح والسهلي لالستشارات القانونية) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
yمديراالكتتاب ومتعهد التغطية (شركة الجزيرة لألسواق المالية) على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار.
yالمحاســب القانوني للشــركة (شــركة العظم والســديري وآل الشــيخ وشــركاؤهم -محاســبون ومراجعون قانونيون -عضو كرو الدولية) على إدراج
اســمه وشــعاره والقوائم المالية ضمن نشــرة اإلصدار.
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