
 
 

 

 نشرة إصدار أسهم 
 شركة بوابة األطعمة التجار�ة 

 

 

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق امل
ُ
فردين �امل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة ��  �ن ومنالية باململكة العر�ية السعودية (املشار إل��ا بـ "الهيئة"). و�تحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم ع�� الصفحة (ج) مجتمعتحتوي �شرة اإلصدار هذه ع�� معلومات ق

سؤولية عن محتو�ات هذه النشرة، وال �عطيان تداول السعودية (تداول السعودية) أي م شركةالهيئة و إ�� جعل أي إفادة واردة فيھ مضللة. وال تتحمل  �شرة اإلصداريمكن أن يؤدي عدم تضمي��ا �شرة اإلصدار هذه، و�ؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، �عد إجراء جميع الدراسات املمكنة و��� ا�حد املعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى 

ألسهم محل الطرح. و�� حال �عذر فهم محتو�ات هذه ب ع�� الراغب�ن �� شراء األسهم املطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى �حة املعلومات املتعلقة باالنشرة أو االعتماد ع�� أّي جزء م��ا. و�ج أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد �� هذه 

 النشرة، يجب استشارة مستشار ما�� مرخص لھ. 

 )م 14/11/2022هـ (املوافق 20/04/1444صدرت �شرة اإلصدار هذه بتار�خ 

(املوافق   ـه25/10/1442) وتار�خ 357م)، والقرار الوزاري رقم (2021/ 31/03(املوافق  ـه18/08/1442) وتار�خ 280شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (

 م) الصادر بمدينة الر�اض. 05/5200/ 31(املوافق  ـه23/04/1426) وتار�خ 1010209798م)، وال�جل التجاري رقم (06/06/2021

ع��    �� رأس مال الشركة من خالل طرحها �� السوق املواز�ة%) من إجما20.00( باملائة   عشرون) سهم عادي تمثل �سبة  420,000أر�عمائة وعشرون ألف (عدد    طرح

 .ر�ال سعودي للسهم الواحد ) ستة وخمسون 56(املستثمر�ن املؤهل�ن �سعر قدره 

 

 )م 12/03/2023(املوافق   ـه20/08/1444  األحدفرتة الطرح من يوم 
 ) م16/03/2023(املوافق   ـه24/08/1444 الخميسإىل يوم 

 

صدر")  
ُ
لصاح��ا السيد/ عبداإللھ بن سعد بن محمد الدريس ر�وع العنود للتجارة"  مؤسسة  كمؤسسة فردية تحت اسم "تأسست شركة بوابة األطعمة ("الشركة" أو "امل

التجاري رقم ( ال�جل  السيد/ عبداإللھ سعد  31/05/2005(املوافق    ـه23/04/1426) وتار�خ  1010209798بموجب  الر�اض واململوكة من قبل  الصادر بمدينة  م) 

م) قرر املالك تحو�ل مؤسسة ر�وع  2011/ 23/04(املوافق    ـه19/05/1432سعودي. و�تار�خ  ) ر�ال  25,000خمسة وعشرون ألف (دره  محمد الدريس، و�رأس مال ق

 منالعنود للتجارة إ�� شركة ذات مسئولية محدودة بإسم "شركة ر�وع العنود للتجارة" و�دخال  
ً
) 2(هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل و  /ة السيد  ) الشر�ك ا�جديد1: (  كال

السيد/أحمد عبداإللھ سعد   ) الشر�ك ا�جديد4(و  السيد/صا�ح عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد3(و  السيد/سعد عبداإللھ سعد الدريس  الشر�ك ا�جديد

ء جدد �� الشركة، وتم تحديد  كشر�ا  السيد/فيصل عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد6(و  السيدة/العنود عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد5(و  الدريس

) حصص عينية متساو�ة القيمة ناتجة عن تقييم لصا�� أصول املؤسسة  1,000,000مقسم إ�� عدد مليون ( ) ر�ال سعودي 1,000,000مليون (رأس املال بقيمة واحد 

الشر�اء، قيمة �ل حصة م��ا ر�ال واحد ( الشر�اء ع�� �عديل اسم 06/07/2014هـ (املوافق  09/09/1435. و�تار�خ  ) ر�ال سعودي 1بقيمة متفق عل��ا ب�ن  م) وافق 

 عن "شركة ر�وع العنود للتجارة"  الشركة ليصبح "شركة مجموعة العنود"
ً
قرر الشر�اء �عديل اسم الشركة م)  10/08/2017(املوافق    ـه18/11/1438و�تار�خ    .بدال

) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة 7,000,000ليصبح سبعة مالي�ن () ر�ال سعودي 1,000,000من واحد مليون (وز�ادة رأس املال  "شركة بوابة األطعمة" ليصبح

ملة  من خالل رس) ر�ال سعودي  6,000,000(  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة ستة مالي�ن،   ) ر�االت سعودية10م��ا عشر (  حصة، قيمة �ل  حصة نقدية)  700,000ألف (

 لشهادة مراقب ا�حسابات الصادرة بتار�خ  2016د�سم��    31كما �� تار�خ    األر�اح املبقاة قيمة الز�ادة من رصيد حساب  
ً
. م)04/2017/ 30هـ (املوافق  04/08/1438م وفقا

برأس   سؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلةقرر الشر�اء باإلجماع املوافقة ع�� تحول الشركة من شركة ذات م م)31/03/2021(املوافق  ـه18/08/1442و�تار�خ 

) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية، 10سهم، قيمة �ل سهم م��ا عشرة ()  700,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة ألف (7,000,000سبعة مالي�ن (مال  

) الوزاري رقم  القرار  املساهمة بموجب  الشر�ات  الشركة ��جل  (31/03/2021هـ (املوافق  18/08/1442) وتار�خ  280وتم قيد  الوزاري رقم  ) وتار�خ  357م)، والقرار 

و�تار�خ  م) الصادر بمدينة الر�اض.  21/05/2006هـ (املوافق  23/04/1426) وتار�خ  1010209798م)، وال�جل التجاري رقم (06/2021/ 06هـ (املوافق  25/10/1442

) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد 7,000,000سبعة مالي�ن (ة العامة غ�� العادية ع�� ز�ادة رأس مال الشركة من  وافقت ا�جمعي م)  10/2021/ 31(املوافق    ـه25/03/1443

) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد مليونان  21,000,000واحد وعشرون مليون (إ��  ) ر�االت سعودية  10) سهم عادي، قيمة �ل سهم م��ا عشر (700,000سبعمائة ألف (

 
ً
من خالل رسملة  ) ر�ال سعودي  14,000,000(  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة أر�عة عشر مليون ، ر�االت سعودية  ) 10) سهم عادي قيمة �ل سهم (2,100,000(  ومائة ألفا

 . م2020د�سم��  31رأس املال اإلضا�� كما �� تار�خ  قيمة الز�ادة من رصيد حساب
) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، 2,100,000(  مليونان ومائة ألفسعودي، مقسم إ��    ) ر�ال21,000,000(واحد وعشرون مليون  يبلغ رأس مال الشركة ا�حا��  

 عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم("املساهم")10قيمة �ل سهم م��ا عشرة (
ً
أي حقوق تفضيلية، و�حق ل�ل    ) ر�االت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهما

 �ان عدد
ً
 آخر من    مساهم أيا

ً
أسهمھ حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن ("ا�جمعية العامة") والتصو�ت ف��ا، كما يحق ل�ل مساهم أن يو�ل عنھ �خصا

  ل��ا الشغ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عام�� الشركة لينوب عنھ �� حضور اجتماعات ا�جمعية العامة. و�ستحق أسهم الطرح حص��ا من أي أر�اح �ع
ً
ركة اعتبارا

 راجع قسم رقم (
ً
 ) "سياسة توزيع األر�اح" �� هذه النشرة). 5من تار�خ �شرة اإلصدار هذه وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا. (فضال

 لفئات املستثمر�ن املؤهل�ن وذلك لعدد  
ً
  ) سهم عادي (420,000أر�عمائة وعشرون ألف (سي�ون الطرح موجها

ً
سهم  “بـ  الطرح" ومنفردة  أسهم  “بـ  �شار إل��ا مجتمعة

باملائة    شرونعر�ال سعودي، وتمثل أسهم الطرح بمجملها    ) ستة وخمسون 56() عشرة ر�االت سعودية، وسي�ون سعر الطرح  10الطرح") و�قيمة أسمية للسهم قدرها (

 عادية من فئة  %) من رأ 20.00(
ً
   واحدة. والس املال املصدر للشركة، وسوف ت�ون أسهم الشركة أسهما

ً
�عطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، و�حق ل�ل مساهم أيا

 آخر من غ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة  �ان عدد أسهمھ حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن والتصو�ت ف��ا
ً
كما يحق ل�ل مساهم أن يو�ل عنھ �خصا

ة. و�ستحق أسهم الطرح أي أر�اح �عل��ا الشركة م��ا تار�خ �شرة اإلصدار هذه والسنوات املالية ال�ي أو عام�� الشركة لينوب عنھ �� حضور اجتماعات ا�جمعية العام

 راجع قسم رقم 
ً
 "سياسة توزيع األر�اح" �� هذه النشرة).   )5( تل��ا. (فضال

بنسبة   املساهم/ عبداإللھ سعد محمد الدريس)  1(ن رأس مالها هم:  %) أو أك�� م005.(  �سبة  �� الشركة الذين يمل�ون   الكباروكما �� تار�خ هذه النشرة، فإن املساهم�ن  

  من إجما�� رأس مال الشركة   )%14.29(تبلغ  املساهمة/ هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل بنسبة ملكية  )  2(،  من إجما�� رأس مال الشركة قبل الطرح  )%14.29(  تبلغ  ملكية

املساهم/ صا�ح عبدااللھ سعد )  4(، وقبل الطرح  من إجما�� رأس مال الشركة   )%14.29( تبلغ   بنسبة ملكية   املساهم/ سعد عبدااللھ سعد الدريس)  3(، وقبل الطرح

من إجما��   %)14.29( تبلغ بنسبة ملكية املساهم/ احمد عبدااللھ سعد الدريس) 4(، وقبل الطرح من إجما�� رأس مال الشركة  %)14.29( تبلغ بنسبة ملكية الدريس

) املساهم /  7و(  ، قبل الطرح  من إجما�� رأس مال الشركة   %)14.29(  تبلغ  بنسبة ملكية   املساهم/ العنود عبدااللھ سعد الدريس)  6(، والطرح  قبل  رأس مال الشركة

الشركة  %) من أسهم  100.00وهم يمتل�ون مجتمع�ن �سبة (  قبل الطرح،   من إجما�� رأس مال الشركة  %)14.29تبلغ (  بنسبة ملكية  فيصل عبدااللھ سعد الدريس

) راجع قسم   
ً
املساهم�ن فضال حول  التفاصيل  (وملز�د من  الطرح.  قبل1.4قبل  الشركة  ملكية  "هي�ل  املساهم�ن   )  كبار  و�حظر ع��  النشرة).  �� هذه  الطرح"  و�عد 

 من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة �� السوق املواز�ة (12مدة اث�ي عشر (  املذ�ور�ن أعاله التصرف �� أسهمهم 
ً
"ف��ة ا�حظر")، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم  ) شهرا

 �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") املسبقة.

�� السوق املواز�ة ع�� فئات املستثمر�ن املؤهل�ن، وفق �عر�ف املستثمر املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة   أسهم الطرح  وسيقتصر االكتتاب ��

األوراق  تداول السعودية ("تداول السعودية")، و�قصد بھ �� الباب الثامن من قواعد طرح شركةالسوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة �� قواعد 

 املالية واالل��امات املستمرة، أي من اآل�ي: 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص. .1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة شر�طة أن ت�ون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت �شروط تمكنھ من اتخاذ  .2

 ثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ. القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالست

 يداع.ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز اإل  .3

 ن طر�ق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة. الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو ع .4

 الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.  .5

 صناديق االستثمار. .6

السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا   .7 �� الدليل االس��شادي الستثمار  األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالستثمار �� 

 األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة. 

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. .8

 أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

 :كز اإليداع، ويستوفون أي من املعاي�� اآلتيةأ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مر  .10

أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال تقل عن عشرة  )أ 

 املاضية
ً
  .صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. أن ال )ب

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  )ج

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة )د
ً
 .أن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األو  )ه
ً
 من جهة مع��ف ��ا دولًيا. راق املالية معتمدة أن ي�ون حاصال

 أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة.  .11
 

"هي�ل امللكية �� الشركة قبل و�عد الطرح ") لف��ة حظر التصــرف فــي أســهمهم   - 4 –) من القسم رقم 1-4سيخضع املساهم�ن الكبار (املشار إل��م �� الفقرة الفرعية (

 12ملــدة (
ً
 مــن تار�ــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املواز�ــة ("ف��ة ا�حظر").  ) اثنا عشر شهرا

ميع أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع � الصفحة (م) ج"املساهم�ن ا�حالي�ن") الواردة أسما��م �ـ  يمتلك املساهمون ا�حاليون �� الشركة (ويشار إل��م مجتمع�ن ب

 ل�جدول ر  "املساهم�ن البائع�ن")ـ مجتمع�ن ب(ويشار إل��م  ا�حالي�ن املساهم�ن  �افة أسهم الطرح من قبل
ً
املساهمون البائعون و�سب ملكي��م �� ن (" ) �عنوا 1قم (وفقا

املساهمون ا�حاليون بحصة  ، و�التا�� سيحتفظ  أسهم الشركة �عد الطرح%) من  80.00وسيمتلك املساهمون ا�حاليون �سبة (و�عد استكمال عملية الطرح    ،")الشركة

أي مبلغ من متحصالت    سيطرة �� الشركة  البائع�ن، ولن �ستلم  للمساهم�ن  الطرح  االكتتاب �عد خصم مصار�ف عملية  الطرح، وستعود متحصالت  الشركة �عد 

 االكتتاب 
ً
 "استخدام متحصالت الطرح").  �عنوان) 6راجع قسم ( (فضال

يوم     �� الطرح  ف��ة  ملدة  12/03/2023(املوافق    ـه20/08/1444  األحد  تبدأ  و�ستمر  يوم    )5(خمسة  م)  ��اية  وهو  االكتتاب  إلغالق  يوم  آخر  شاملة    ا�خميس يوم 

االكتتاب  م) ("ف��ة الطرح"). حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب �� أسهم الطرح ع�� نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير 03/2023/ 16(املوافق  ـه24/08/1444

 راجع الصفحة    والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح (ل�حصول ع�� تفاصيل أك�� حول معلومات االتصال
ً
فضال

رصة االستثمار�ة واالطالع ع�� أي معلومات إضافية ) من هذه النشرة). وسوف ي�ون الطرح ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن خالل ف��ة الطرح، وسيتاح ل�ل م��م دراسة الفهـ(

) أسهم كحد  10( "املستندات املتاحة للمعاينة". سيتم االكتتاب �عدد عشرة  12متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم ف��ا عرض جميع الوثائق املشار إل��ا �� القسم رقم 

 بأن ا�حد األق�ىى لالكتتاب هو  
ً
سهم ل�ل مستثمر مؤهل، سي�ون االكتتاب �� أسهم   )104,990(  ئة وأر�عة ألف و�سعمائة و�سع�ن ماأد�ى ل�ل مستثمر مؤهل، علما

عالن عن عملية  الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحو�ل األموال إ�� حساب االكتتاب ا�خاص �عملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب، وسوف يتم اإل 

     ) 2(  يوميم) ("تار�خ التخصيص")، وسي�ون رد الفائض خالل  21/03/2023(املوافق    ـه29/08/1444  الثالثاء  عد أقصاه يوم  التخصيص ال��ائي ألسهم الطرح �� مو 

مدير االكتتاب أو الشركة، ورد الفائص �� موعد    أواستقطاعات من ا�جهة املستلمة ملتحصالت الطرح    أوعمل من تار�خ التخصيص، ولن ي�ون هناك أي عموالت  

(23/03/2023(املوافق    ـه01/09/1444  ا�خميسوم  أقصاه ي القسم  الرجاء مراجعة  الطرح،  التفاصيل حول شروط وأح�ام و�عليمات  ) "املعلومات  9م). وملز�د من 

 املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة. 

. ويعطي �ل سهم �حاملھ ا�حق �� صوت واحد و�حق ل�ل مساهم �� الشركة حضور  للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، وال �عطي أي سهم �حاملھ حقوق تفضيلية

أ   آخر من غ�� 
ً
أن يو�ل عنھ �خصا العادية) والتصو�ت فيھ، كما يحق ل�ل مساهم  أو غ��  العادية  للمساهم�ن (سواًء  العامة  ا�جمعية  إدارة اجتماع  عضاء مجلس 

 من تار�خ النشرة هذه.  الشركة أو عام�� الشركة لينوب عنھ �� حضور اجتما
ً
عات ا�جمعية العامة. و�ستحق أسهم الطرح حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

 راجع قسم رقم (
ً
 ) "سياسة توزيع األر�اح") من هذه النشرة.  5وملز�د من التفاصيل حول سياسة توزيع األر�اح، (فضال

للهيئة لت�جيل  سواًء داخل اململكة العر�ية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب لم �سبق إدراج وتداول أسهم الشركة �� أي سوق لألسهم 

 لقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة  وطرح أسهمها �� السوق املواز�ة
ً
 لقواعد  تداول السعودية "تداول السعودية"  شركة، كما تقدمت بطلب إ�� وفقا

ً
وفقا

تم ا�حصول ع�� جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما �� ذلك املوافقة ع�� �شرة اإلصدار هذه. ومن  وقد ، وتم االستيفاء باملتطلبات �افة،اإلدراج

الفائض واالن��اء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة   ب �عد االن��اء من عملية تخصيص األسهم ورد تداول األسهم �� السوق املواز�ة �� وقت قر� املتوقع أن يبدأ 

للمستثمر�ن املؤهل�ن الذين تنطبق عل��م  (فضال راجع قسم "التوار�خ املهمة و�جراءات الطرح" من هذه النشرة). و�عد ��جيل األسهم �� السوق املواز�ة، سوف �سمح

 �� أسهم الشركة. من داخل أو خارج اململكة بالتداول  الشروط سواء

�شرة اإلصدار هذه  ينطوي االستثمار �� األسهم محل الطرح ع�� مخاطر وأمور غ�� مؤكدة ولذلك يجب دراسة قس�ي "إشعار مهم" و"عوامل ا�خاطرة" الواردين ��  

 باالستثمار �� أسهم الطرح.�عناية من ِقَبل املستثمر�ن املؤهل�ن ا�حتمل�ن قبل أن يتخذوا قرار 
ً
 ا
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 إشعار مهم 
ن الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب  تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية �املة عن شركة بوابة األطعمة وعن األسهم املطروحة لالكتتاب �� السوق املواز�ة. وسيعامل املستثمرو 

�ستند إ�� املعلومات ال�ي تحتو��ا هذه النشرة، وال�ي يمكن ا�حصول ع�� ��خ م��ا من الشركة أو املستشار املا�� ومدير االكتتاب أو �� األسهم املطروحة ع�� أساس أن طلبا��م 

) أو موقع هيئة  www.Yaqeen.saومدير االكتتاب شركة يق�ن املالية (يق�ن �ابيتال) (  أو موقع املستشار املا��  www.foodsgate.sa)ل�ل من الشركة (  اإللك��ونيةمن املواقع  

 شركة يق�ن املالية االكتتابكما سيتم اإلعالن من قبل املستشار املا�� ومدير ). www.saudiexchange.sa(تداول السعودية  شركةموقع   أو (www.cma.org.sa)السوق املالية 

  املالية   وراقاأل   طرح  قواعد  وفق  ا�حددة  املدة  خالل  املؤهل�ن  للمستثمر�ن  و�تاح��ا  اإلصدار  �شرة   �شر  عنتداول السعودية "تداول السعودية"    شركة ع�� موقع    " يق�ن �ابيتال" 

 أخرى  تطورات أي وعن )الطرح) يوم قبل 14عن (  ال تقل(خالل ف��ة  املستمرة واالل��امات

، السعودية   العر�ية  باململكة  املالية  السوق   هيئة�شرة اإلصدار هذه ع�� تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن    تحتوي 

الواردة   اإلدارة  مجلس  أعضاء  (  أسماؤهمو�تحمل  صفحة  و�ؤكدون  ج��  النشرة،  هذه   �� الواردة  املعلومات  دقة  عن  املسؤولية  �امل  ومنفردين،  مجتمع�ن  علمهم  ب)  حسب 

 .عدم تضمي��ا �� هذه النشرة إ�� جعل أي إفادة واردة ف��ا مضللة  �عد إجراء جميع الدراسات املمكنة و��� ا�حد املعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي  ،واعتقادهم 

أي مسؤولية عن محتو�ات هذه النشرة، وال �عطيان أي تأكيدات تتعلق بدق��ا أو اكتمالها، وتخليان نفس��ما صراحة من أي مسؤولية    السعودية  وال تتحمل الهيئة وشركة تداول 

 .م��ا جزء أي ع�� االعتماد عن أو ،النشرة هذه �� ورد عما تنتج خسارة أي عن �انت مامه 

بطرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة فيما يتعلق    ، ومديًرا لالكتتاب ("مدير االكتتاب")، وذلك كمستشار ما�� ("املستشار املا��")   يق�ن املالية (يق�ن �ابيتال)شركة  وقد تم �عي�ن  

 �خاصة باالكتتاب" من هذه النشرة. "التعهدات ا )10(القسم  (االكتتاب). للمز�د من التفاصيل، الرجاء مراجعة

التطورات    نتيجةاألسهم �ش�ل سل�ي  إن املعلومات الواردة �� هذه النشرة كما �� تار�خ إصداره عرضة للتغي��، وع�� وجھ ا�خصوص يمكن أن يتأثر الوضع املا�� للشركة وقيمة  

 راجع قسم رقم (املستقبلية املتعلقة �عوامل الت�خم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فض
ً
) "عوامل  2ال

ش�ل    يأو تفس��ها أو االعتماد عل��ا، بأ  الطرحمطبوعة فيما يتعلق بأسهم  اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو    يجوز هذه النشرة)، وال    ��ا�خاطرة"  

 من األش�ال، ع�� أ��ا وعد 
ً
 أو  ا

ً
  أو تأكيدا

ً
 أو نتائج أو أحداث مستقبلية. إيراداتتحقيق أي أر�اح أو  �شأن إقرارا

  األسهم   ��  االكتتاب  عمليةباملشاركة ��    املا��   هاأو من مستشار   �نالبائع  �نو من املساهمأمجلس إدار��ا    أعضاء  منال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو  

االستثمار�ة الفردية أو الوضع املا�� أو االحتياجات    لألهداف دون األخذ �� االعتبار    هاهذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد  ��   املوجودة. و�عت�� املعلومات  املطروحة

 بخصوص الهيئة قبل من لھ  مرخص ما�� مستشار من مهنية استشارة ع�� ا�حصول  مسؤولية ستثمارال با قرار اتخاذ قبل النشرة لهذه مستلم �ل و�تحمل ا�خاصة. االستثمار�ة

 ا�خاصة بھ.  املالية�� هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات  الواردةاالستثمار واملعلومات  هذا مالءمةوذلك لتقييم مدى   الطرح، أسهم��  الكتتابا

) مؤسسات سوق مالية تتصرف 1ي��:  يقتصر االكتتاب �� أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة ع�� فئات املستثمر�ن املؤهل�ن وهم كما  

ة مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة شر�طة أن ت�ون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت �شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة  )عمالء مؤسسة سوق مالي 2�حسا��ا ا�خاص.  

هة ح�ومية، أو أي هيئة  ح�ومة اململكة، أو أي ج )   3  بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ. 

) الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة تديرها مؤسسة 4مركز األيداع.  السوق، أو أي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو

األجانب غ�� املقيم�ن   )7) صناديق االستثمار.  6دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.   ) الشر�ات والصناديق املؤسسة ��5سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة.  

املؤسسات  )8قيم�ن �� السوق املواز�ة.  املسموح لهم باالستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل االس��شادي الستثمار األجانب غ�� امل

) أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب 10أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.   )9جنبية املؤهلة.  املالية األ 

راق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون  أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األو  أ) :استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعاي�� اآلتية

 املاضية.
ً
ب) أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. ج) أن �عمل أو سبق   ر�ال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. هلھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��. د) 
ً
 ع�� شهادة ـأن ي�ون حاصال

ً
) أن ي�ون حاصال

دولًيا.   ��ا  مع��ف  جهة  من  معتمدة  املالية  األوراق  أعمال  مجال   �� متخصصة  الهيئة. )11مهنية  تحددهم  آخر�ن  أ�خاص    األحد   يوم  من  الف��ة  خالل  الطرح  سيتم  أي 

 متلقي  من  املا��  واملستشار  �نالبائع  �نواملساهم   الشركة  من  �ل  و�طلب م)16/03/2022(املوافق    هـ24/08/1444  ا�خميس  إ�� يوم  م) 2022/ 12/03(املوافق    هـ1444/ 20/08

لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم   اتمثــل هــذه النشــرة عرضً ��ا. ال    التقيد  ومراعاة  الطرح  أسهم  بيع  أو  بطرح  تتعلق  ال�ي  النظامية  القيود  �افة  ع��  االطالع  النشرة  هذه

العـرض أو الطلـب، و�حظـر صراحـة توزيـع هـذه   الطــرح، مــن جانـب أي شـخص فـي أي بلـد ال يجيـز فيـھ النظـام املعمـول بـھ فـي ذلـك البلـد ملثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك 

فــي الســوق املواز�ــة، والذيــن �سـتوفون    باالستثمار غيــر املقيميــن املســموح لهــم    األجانبشــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر اململكــة، باســتثناء فئــة    إ�� شـرة أو بيــع أســهم الطــرح  الن

http://www.saudiexchange.sa/
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    ب  

والشــر�ات    األجانباملؤهلــة و/أو املســتثمر�ن    األجنبيةـب غيــر املقيميــن فــي الســوق املواز�ــة، واملؤسســات املاليــة  جانأل ا الستثمارشـادي  االس�� املتطلبـات املنصـوص عل��ـا فـي الدليـل  

 .والتعليمــات املنظمــة لذلــك  مةاألنظاتفاقيــة مبادلــة، علــى أن يتــم مراعــاة  خاللوالصناديــق املؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول ا�خليــج العر�يــة مــن 

 املعلومات املالية 
م وال�ي بدأت من تار�خ 2020د�سم��    31ال�ي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املن��ية ��    م2021د�سم��    31للشركة للسنة املالية املن��ية ��    القوائم املالية املراجعة  تم إعداد

 31للشركة للسنة املالية املن��ية ��    ذات الغرض ا�خاص  القوائم املالية املراجعةو   م)2021د�سم��    31ة مساهمة مقفلة) وح�ى تار�خ  م (تار�خ التحول إ�� شرك2021/ 06/07

 يونيو   30أشهر املن��ية ��    الستةوالقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة    م)2020د�سم��    31ال�ي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املن��ية ��  م (2021د�سم��  

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��م)2021  يونيو  30أشهر املن��ية ��    الستة(وال�ي تتضمن أرقام املقارنة لف��ة    م 2022
ً
) املعتمدة �� اململكة  (IFRS، واإليضاحات املرفقة ��ا وفقا

القوائم املالية للشركة   وتدقيق وفحص  ، وقد تمت مراجعةSOCPA)السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن (  العر�ية

والقوائم املالية األولية ا�ختصرة م 2021د�سم��  31ن��ية �� ذات الغرض ا�خاص للشركة للسنة املالية امل والقوائم املالية املراجعة م2021د�سم��  31للسنة املالية املن��ية �� 

"، هذا وتقوم الشركة بإصدار املهنية   لالستشاراتمن قبل "العظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم  املشار إل��ا أعاله    م2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��    الستةاملفحوصة لف��ة  

 السعودي. قوائمها املالية بالر�ال 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية 
ن االف��اضات املستخدمة، تم إعداد التوقعات الواردة �� هذه النشرة ع�� أساس اف��اضات محددة ومف�ح ع��ا �� هذه النشرة. وقد تختلف ظروف الشركة �� املستقبل ع

 ل هذه التوقعات.و�التا�� فإنھ ال يوجد ضمان أو تأكيد أو �عهد فيما يتعلق بدقة أو اكتما

ت الداللة املستقبلية مثل وتمثل �عض التوقعات الواردة �� هذه النشرة "إفادات مستقبلية"، وال�ي يمكن أن �ستدل عل��ا �ش�ل عام من خالل استخدام �عض ال�لمات ذا 

مل"، "من ا�حتمل"، "سوف"، "قد"، والصيغ النافية لها وغ��ها من املفردات  "يخطط"، "�ع��م"، "ينوي"، "يقدر"، "�عتقد"، "يتوقع"، "من املتوقع"، "يمكن"، "من املمكن"، "يحت

املع�ى. و�عكس هذه اإلفادات   لها ��  أو املشا��ة   ألي أداء فع�� مستقب��   وجهةاملقار�ة 
ً
تأكيدا  أو 

ً
ا�حالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لك��ا ال �ش�ل ضمانا النظر 

 أو العوامل ال�ي قد تؤثر ع�� األداء الفع�� للشركة أو إنجازا��ا أو نتائجها وتؤدي إ�� اختالفها �ش�ل كب�� عما تضمنتھ هذه اإلفادات صر للشركة، إذ أن هناك العديد من  
ً
احة

 �� أقسام أخرى  
ً
. وقد تم استعراض أهم ا�خاطر والعوامل ال�ي يمكن أن تؤدي إ�� مثل هذا األثر بصورة أك�� تفصيال

ً
) "عوامل ا�خاطرة"). 2(  (راجع قسم رقم  رة�� هذه النشضمنا

ن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف  وفيما لو تحقق واحد أو أك�� من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم �حة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة �� هذه النشرة، فإ

 .�ش�ل جوهري عن تلك املو�حة �� هذه النشرة

 ملتطلبا 
ً
إ�� الهيئة إذا علمت �� أي وقٍت �عد اعتماد هذه النشرة من   ةتكميلي  �شرة إصدار، ستقوم الشركة بتقديم  طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرةت قواعد  ومراعاة

(  اإلدراجالهيئة وقبل اكتمال   أ2، أو (�شرة اإلصدار) وجود �غي�� مهم �� أمور جوهر�ة واردة ��  1بأي من اآل�ي:  . �شرة اإلصداري مسائل مهمة �ان يجب تضمي��ا ��  ) ظهور 

أو حوادث مستقبلية أو غ�� ذلك. و�استثناء هات�ن ا�حالت�ن، فإن الشركة ال �ع��م تحديث أو �عديل أي معلومات تضم��ا هذه النشرة، سواًء �ان ذلك نتيجة معلومات جديدة  

هذه النشرة قد ال تحدث ع�� النحو الذي تتوقعھ الشركة وقد    يتناولهااألحداث والظروف والتوقعات املستقبلية ال�ي   ونتيجة لهذه ا�خاطر واألمور غ�� املؤكدة والتقديرات، فإن

. وعليھ، يتع�ن ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن ا�حتمل�ن فحص جميع اإلفادات املستقبلية �� ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعت
ً
لية �ش�ٍل  ماد ع�� اإلفادات املستقبال تحدث مطلقا

 أسا�ىي. 
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    ج 

 دليل الشركة 

 ) 1( اإلدارةأعضاء مجلس  

 املنصب  االسم
صفة 

 العضو�ة
 الجنسية )4( االستقاللية

العمر  
 (سنة) 

األسهم اململوكة  
قبل الطرح 

 ) 5("مباشرة"

األسهم اململوكة  
 الطرح بعد

 "مباشرة"

العدد  
(سهم

( 

النسبة 
 (%) 

العدد  
 (سهم)

النسبة 
 (%) 

 11.43% 240,000 %14.29 300,000 64 سعودي  غ�� مستقل  غ�� تنفيذي  ) 3(رئيس مجلس اإلدارة عبداإللھ سعد محمد الدريس 

 )2(عبدهللا سعود عبدالعز�ز الرشود
نائب رئيس مجلس  

 ) 3(اإلدارة
 - - - - 48 سعودي  مستقل  غ�� تنفيذي 

 سعد عبداإللھ سعد الدريس 

عضو مجلس اإلدارة  

  املنتدبوالعضو 

 ) 3(والرئيس التنفيذي 

 11.43% 240,000 %14.29 300,000 36 سعودي  غ�� مستقل  تنفيذي 

 11.43% 240,000 %14.29 300,000 35 سعودي  غ�� مستقل  غ�� تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  صا�ح عبداإللھ سعد الدريس 

 - - - - 42 سعودي  مستقل  غ�� تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  ) 2(عبدهللا محمد ع�� الك���ش

 ) 3( اإلدارة مجلس سر أم�

 - - - - 30 مصري  مستقل غ��  تنفيذي  اإلدارة مجلس  سر أم�ن أحمد محمد حمدي عبدالصمد 

 املصدر: الشركة 

ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله �أول مجلس إدارة للشركة وذلك    م) 25/05/2021هـ (املوافق  13/10/1442  وافقت ا�جمعية التحولية املنعقدة �� تار�خ  )1(

)  3س اإلدارة يت�ون من ثالثة (ملدة خمس سنوات تبدأ من تار�خ صدور القرار الوزاري باملوافقة ع�� إعالن تحول الشركة، حيث نص النظام األسا�ىي عند التحول ع�� أن مجل

 أعضاء ع�� النحو التا��: 

 . يد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس بصفتھ رئيس مجلس اإلدارةالس •

 .عبداإللھ سعد الدريس بصفتھ نائب رئيس مجلس اإلدارةصا�ح السيد/  •

 .عبداإللھ سعد الدريس بصفتھ عضو مجلس إدارة سعدالسيد/  •

 

 عن  5ع�� �عديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة ليصبح خمسة (  م) 2021/ 31/10هـ (املوافق  03/1443/ 25  ) وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية املنعقدة بتار�خ2(
ً
) أعضاء بدال

 ) أعضاء، كما وافقت ع�� �عي�ن �ل من العضو�ن التالي�ن :3ثالثة (

 .السيد/ عبدهللا سعود عبدالعز�ز الرشود بصفتھ عضو مجلس إدارة •

 السيد/ عبدهللا محمد ع�� الك���ش بصفتھ عضو مجلس إدارة. •

 

 �ل من:  ع�� �عي�ن م)07/11/2021هـ (املوافق 02/04/1443 املنعقد بتار�خ اجتماعھوافق مجلس اإلدارة ��  )3(

 .رئيس مجلس اإلدارة بمنصبالسيد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس  •

 عن السيد/ صا�ح عبداإللھ سعد ال دارةاإل مجلس  نائب رئيسالسيد/ عبدهللا سعود عبدالعز�ز الرشود بصفتھ   •
ً
 .دريسبدال

 العضو املنتدب. السيد/ سعد عبداإللھ سعد الدريس بصفتھ   •

 السيد/ أحمد محمد حمدي عبدالصمد �أم�ن لسر ا�جلس.  •
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    د 

ألعضاء مجلس  عن هيئة السوق املالية �� تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل   تم االستناد ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة  )4(

 اإلدارة �� �ل من:

 ملا �سبتھ خمسة �� املائة  •
ً
 أك�� من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.  أوأن ي�ون مال�ا

 ل�خص ذي صفة اعتبار�ة يملك ما �سبتھ خمسة �� املائة أو أك�� من أسهم الشركة أو  •
ً
 من مجموع��ا. أخرى من أسهم شركة أن ي�ون ممثال

 أن ت�ون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة �� الشركة أو �� شركة أخرى من مجموع��ا. •

 أن ت�ون لھ صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذي�ن �� الشركة أو �� شركة أخرى من مجموع��ا. •

 املر�ح لعضو�ة مجلس إدار��ا.  أن ي�ون عضو مجلس إدارة �� شركة أخرى من مجموعة الشركة •

 خالل العام�ن املاضي�ن لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموع��ا، كمراج�� ا�حسابات   •
ً
وكبار املوردين، أو أن �عمل أو �ان �عمل موظفا

 �حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العام�ن املاضي�ن. 
ً
 أن ي�ون مال�ا

 صلة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة.أن ت�ون لھ م •

% من م�افأتھ �� العام السابق 50) ر�ال أو عن  200,000أن يتقا�ىى مبالغ مالية من الشركة عالوة ع�� م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي من �جانھ تز�د عن ( •

 من �جانھ أ��ما أقل.  ال�ي تحصل عل��ا مقابل عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي

 أن �ش��ك �� عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن يتجر �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة.   •

 أن ي�ون قد ام�ىى ما يز�د ع�� �سع سنوات متصلة أو منفصلة �� عضو�ة مجلس إدارة الشركة.   •

 

 أي ملكية غ�� مباشرة �� أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس كما بتار�خ هذه النشرة. ال يوجد )5(

 

 عنوان الشركة املسجل 

 شركة بوابة األطعمة 

 شارع وادي الشاطئ  – �� الغدير –الر�اض  

 13311الرمز ال��يدي  12018ص.ب. 

 اململكة العر�ية السعودية 

    2633331 11 966+ هاتف:

 4192965 11 966+فاكس: 

 Info@foodsgate.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.foodsgate.saاملوقع اإللك��و�ي: 

 

 

 

 ممثال الشركة 
 

 املمثل الثا�  املمثل األول  البيان 

 أحمد محمد حمدي عبدالصمد  سعد الدريس عبداإللھ سعد  االسم 

 ا�خدمات املش��كة إدارة مدير  الرئيس التنفيذي و والعضو املنتدب عضو مجلس اإلدارة  الصفة

 الر�اض - الغدير �� عبدالعز�ز،طر�ق امللك  , 8550 الر�اض - الغدير �� عبدالعز�ز،طر�ق امللك  , 8550 العنوان 

 108تحو�لة رقم:  2633331-011 111تحو�لة رقم:  2633331-011 رقم الهاتف 
 ceo@foodsgate.sa Ahmed.hamdi@foodsgate.sa ال��يد اإللك��و�ي 
 www.foodsgate.sa املوقع اإللك��و�ي

  املصدر: الشركة 
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    ه 

 سوق األسهم 
   تداول السعودية (تداول السعودية)  شركة

 6897العليا  –طر�ق امللك فهد 

 3388 -  12211الر�اض  15وحدة رقم: 

 السعودية اململكة العر�ية 

   01919 9200 966+ هاتف: 

 9133 218 11 966+فاكس: 

 csc@saudiexchange.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللك��و�ي: 

 

 

 املستشارون  

 االكتتاب  ومدير  املايلاملستشار  
 "يق�ن �ابيتال" شركة يق�ن املالية

 شارع العليا  –�� الورود  –الر�اض 

 11421الر�اض  884ص.ب  

 اململكة العر�ية السعودية 

   8888 429 800 966+هاتف: 

   4827 205 11 966+فاكس: 

 Addingvalue@Yaqeen.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.Yaqeen.saاملوقع اإللك��و�ي: 

 

 

 املحاسب القانو� 
 ستشارات املهنيةالعظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم لال 

 11443الر�اض  10504ص.ب  ––عثمان بن عفان طر�ق 

 اململكة العر�ية السعودية 

  5000 217 11 966+هاتف: 

 6000 217 11 966+فاكس: 

 ch@crowe.com.saال��يد اإللك��و�ي: 

   www.crowe.com/saاملوقع اإللك��و�ي: 

 

 

 تنو�ه 
 من املستشار املا��

ً
وفق الش�ل   هذه النشرةوا�حاسب القانو�ي املذ�ور�ن أعاله أعطوا موافق��م الكتابية ع�� استخدام أسما��م وشعارا��م و�فادا��م ��  ومدير االكتتاب كال

 أو  . وتجدر اإلشارة إ�� أن جميع هذه ا�جهات والعامل�ن ف��ا أو أي منهذه النشرة والسياق الظاهر ف��ا، ولم يقم أي م��م ��حب موافقتھ ح�ى تار�خ 
ً
أقار��م ال يمل�ون أسهما

 .هذه النشرة مص�حة من أي نوع �� الشركة كما �� تار�خ 
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    و 

 ملخص الطرح 
قد ت�ون مهمة بالنسبة للمستثمر�ن  �ي ��دف هذا امل�خص إ�� تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة �� هذه النشرة. وعليھ فإن هذا امل�خص ال يحتوي ع�� �افة املعلومات ال

ومراجعة هذه النشرة بال�امل، و�جب أن ُيب�ى أي قرار يتعلق   حتمل�ن. لذلك، فإنھ يجب قراءة هذا امل�خص كمقدمة لهذه النشرة، و�نب�� ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن قراءةا�

من الضروري مراعاة ما ورد �� قسم «إشعار مهم» �� الصفحة  باالستثمار �� أسهم الطرح من قبل املستثمر�ن ا�حتمل�ن ع�� مراعاة هذه النشرة ك�ل. وع�� وجھ ا�خصوص، فإنھ  

 ) (عوامل ا�خاطرة) قبل اتخاذ قرارهم االستثماري املتعلقة باالكتتاب �� أسهم الطرح ا�خاضعة لهذه النشرة.2) والقسم رقم (أ(

اسم الشركة ووصفها 
 ومعلومات عن تأسيسها

األطعمة بوابة  شركة  التجار�ة  شركة  مقفلة  ��  (  سعودية  رقم  الوزاري  القرار  وتار�خ  280بموجب  (املوافق 1442/ 18/08)  هـ 

31/03 /2021) رقم  الوزاري  والقرار  وتار�خ  357م)،  (املوافق  25/10/1442)  رقم  06/06/2021هـ  التجاري  وال�جل  م)، 

وتار�خ  1010209798( (املوافق  23/04/1426)  بتار�خ  م2005/ 31/05هـ  ينت�ي  والذي  م)  26/12/2025(املوافق    ـه06/07/1447) 

ومائة    مليون�ن) ر�ال سعودي، مقسم إ��  21,000,000الصادر بمدينة الر�اض.، و�بلغ رأس مال الشركة ا�حا�� واحد وعشرون مليون (

جميعها أسهم عادية من و عودية  ) ر�االت س10عشرة (  م��ا  ) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم2,100,000ألف (

ص.ب    –  وادي الشاطئشارع  -  الغدير��    –فئة واحدة، و�تمثل عنوان الشركة الرئي�ىي كما هو مذ�ور �� ال�جل التجاري �� الر�اض  

 اململكة العر�ية السعودية.   13311الرمز ال��يدي -12018

للتجارة" لصاح��ا السيد/ عبداإللھ بن  كمؤسسة فردية تحت اسم "مؤسس  التجار�ة  تأسست شركة بوابة األطعمة ة ر�وع العنود 

م) الصادر  31/05/2005هـ (املوافق  23/04/1426) وتار�خ  1010209798سعد بن محمد الدريس بموجب ال�جل التجاري رقم (

) ر�ال  25,000ألف (  وعشرونبمدينة الر�اض واململوكة من قبل السيد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس، و�رأس مال قدره خمسة  

م) قرر املالك تحو�ل مؤسسة ر�وع العنود للتجارة إ�� شركة ذات مسئولية  06/06/2011هـ (املوافق  04/07/1432سعودي. و�تار�خ  

 من : (  باسممحدودة 
ً
) الشر�ك 2) الشر�ك ا�جديد السيدة/ هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل و(1"شركة ر�وع العنود للتجارة " و�دخال كال

السيد/س و(ا�جديد  الدريس  سعد  عبداإللھ  و(3عد  الدريس  سعد  عبداإللھ  السيد/صا�ح  ا�جديد  الشر�ك  ا�جديد  4)  الشر�ك   (

و( الدريس  سعد  عبداإللھ  و(5السيد/أحمد  الدريس  سعد  عبداإللھ  السيدة/العنود  ا�جديد  الشر�ك  ا�جديد 6)  الشر�ك   (

) ر�ال سعودي 1,000,000واحد مليون (  د رأس املال بقيمةكشر�اء جدد �� الشركة، وتم تحدي  السيد/فيصل عبداإللھ سعد الدريس

عينية متساو�ة القيمة ناتجة عن تقييم لصا�� أصول املؤسسة بقيمة متفق عل��ا    حصة)  1,000,000مليون (واحد  مقسم إ�� عدد  

ع��   الشر�اءم) وافق  2014/ 06/07هـ (املوافق  09/09/1435) ر�ال سعودي. و�تار�خ  1ب�ن الشر�اء، قيمة �ل حصة م��ا ر�ال واحد (

 " ليصبح  الشركة  اسم  العنود" شركة  �عديل  و�تار�خ    مجموعة  للتجارة".  العنود  ر�وع  "شركة  عن   
ً
(املوافق  1438/ 18/11بدال هـ 

األطعمة2017/ 10/08 بوابة  "شركة  ليصبح  الشركة  اسم  �عديل  الشر�اء  قرر  املالالتجار�ة  م)  رأس  وز�ادة  مليون   "  واحد  من 

) حصة نقدية، 700,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة ألف (7,000,000ر�ال سعودي ليصبح سبعة مالي�ن ()  1,000,000(

) ر�ال سعودي من خالل رسملة  6,000,000) ر�االت سعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة ستة مالي�ن (10(  ة قيمة �ل حصة م��ا عشر 

املبقا األر�اح  حساب  رصيد  من  الز�ادة  تار�خ  قيمة   �� كما  بتار�خ 2016د�سم��    31ة  الصادرة  ا�حسابات  مراقب  لشهادة   
ً
وفقا م 

(املوافق  1438/ 04/08 و�تار�خ  30/04/2017هـ  (املوافق  18/08/1442م).  ع�� 31/03/2021هـ  املوافقة  باإلجماع  الشر�اء  قرر  م) 

) ر�ال سعودي مقسم 7,000,000سبعة مالي�ن (  تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة برأس مال 

) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة 10) سهم، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (700,000إ�� عدد سبعمائة ألف (

الوزاري رقم م)، والقرار 31/03/2021هـ (املوافق 18/08/1442) وتار�خ 280��جل الشر�ات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (

وتار�خ  357( (املوافق  25/10/1442)  (06/06/2021هـ  التجاري رقم  وتار�خ  1010209798م)، وال�جل  (املوافق 04/1426/ 23)  هـ 

م) وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� 31/10/2021هـ (املوافق  03/1443/ 25) الصادر بمدينة الر�اض. و�تار�خ  م2005/ 31/05

) سهم عادي، قيمة �ل 700,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة ألف (7,000,000ة من سبعة مالي�ن (ز�ادة رأس مال الشرك

(10(  ةسهم م��ا عشر  ومائة ألف    مليون�ن) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد  21,000,000) ر�االت سعودية إ�� واحد وعشرون مليون 

)  14,000,000) ر�االت سعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة أر�عة عشر مليون (10(  عشرة  ) سهم عادي قيمة �ل سهم2,100,000(

 م. 2020د�سم��  31رأس املال اإلضا�� كما �� تار�خ  د حسابر�ال سعودي من خالل رسملة قيمة الز�ادة من رصي
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 ملخص أنشطة الشركة 

والذي ينت�ي )  م31/05/2005  املوافقهـ (23/04/1426  وتار�خ)  1010209798تمارس الشركة �شاطها بموجب ال�جل التجاري رقم (

أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري �� املطاعم   . وتتمثلالر�اض  بمدينة الصادر م)26/12/2025هـ (املوافق 1447/07/06بتار�خ 

 .مع ا�خدمة

 غراض التالية: وتنفيذ األ بمزاولة وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي 

 .أ�شطة خدمات اإلقامة و الطعام •

 .وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدت أ�شط��اوتمارس الشركة 

الالزمة النظامية  ال��اخيص  �افة  ع��  الشركة  حصلت  وقد  وال�ي  لأل�شطة  هذا  هذه   هاجميع  ا�حالية،  تار�خ  ح�ى  املفعول  سار�ة 

)    بموج��ا  شط��اأ�  الشركة  تمارس  ال�ي  ال��اخيص  حول   املعلومات  من  وملز�دالنشرة. 
ً
" 3(  القسم  راجع  فضال  الشركة  عن  خلفية) 

 ).النشرة هذه ��" أعمالها  وطبيعة

 . �� إقامة مطاعم بيع مجموعة املأ�والت واملشرو�ات ذات الطا�ع اليابا�يكما �� تار�خ هذه النشرة    ا�حا��  الفع��  و�تمثل �شاط الشركة

  الشركة �شاط حول  املعلومات من وملز�د(
ً
 ). هذه النشرة ��" نظرة عامة ع�� أعمال الشركة) " 3.4( القسم راجع فضال

 ال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات جديدة مهمة ح�ى تار�خ هذه النشرة.

املساهمون الكبار، وعدد  
أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل  

 الطرح وبعده 
 

 م��م خمسة باملائة (% 
ً
 ) أو أك�� من أسهم الشركة هم:5إن املساهم�ن الكبار الذين يملك كال

 االسم 

 كبار املساهم� بعد الطرح  كبار املساهم� قبل الطرح

 عدد األسهم 
 (سهم) 

 النسبة
(%) 

 عدد األسهم 
 (سهم) 

 النسبة
(%) 

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 عبداالله سعد محمد الدر�س 

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 هيفاء صالح ع� أبا الخيل

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 سعد عبداالله سعد الدر�س

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 صالح عبداالله سعد الدر�س 

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 احمد عبداالله سعد الدر�س 

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 الدر�سالعنود عبداالله سعد  

 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 فيصل عبداالله سعد الدر�س 

 % 80.00 1,680,000 % 100.00 2,100,000 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 

 ) ر�ال سعودي مدفوع بال�امل. 21,000,000( واحد وعشرون مليون  رأس مال املُصدر 

 ) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل. 2,100,000ومائة ألف ( مليون�ن املُصدرإجمايل عدد أسهم  

 ) ر�االت سعودية. 10عشرة ( القيمة االسمية للسهم 

إجمايل عدد األسهم املطروحة  
 لالكتتاب

 عادي مدفوعة القيمة بال�امل. سهم) 420,000أر�عمائة وعشرون ألف (

نسبة األسهم املطروحة من 
 رأس مال الشركة 

 . )%20.00(عشرون باملائة 
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 سعودي. ر�ال وخمسون ستة  )56( سعر الطرح

 ر�ال سعودي.  وخمسمائة وعشرون ألف ثالثة وعشرون مليون  ) 23,520,000( إجمايل قيمة الطرح

 استخدام متحصالت الطرح 

ر�ال ســـعودي، ســـيخصـــص  )23,520,000ثالثة وعشـــرون مليون وخمســـمائة وعشـــرون ألف ( ما قيمتھإجما�� متحصـــالت الطرح  بلغ 

سعودي لتسديد جميع الت�اليف واملصار�ف املتعلقة بالطرح وال�ي �شمل أ�عاب �ل من  ر�ال )2,200,000( مليونان ومائ�ي ألفم��ا 

املســــتشــــار املا�� ومدير االكتتاب وغ��ه من املســــتشــــار�ن ومصــــار�ف الطباعة والتوزيع والتســــو�ق واملصــــار�ف األخرى املتعلقة �عملية 

 حســب النســبة الطرح. وســيتم خصــم مصــار�ف الطرح من إجما�� متحصــالت الطرح وســيتم ت
ً
حملها من قبل املســاهم�ن البائع�ن كال

  ال�ي يمتلكها، ولن تحصــــــــل الشــــــــركة ع�� أي جزء من متحصــــــــالت الطرح كما أن الشــــــــركة لن تتحمل أي املصــــــــار�ف املتعلقة بالطرح، 

 راجع القسم رقم
ً
 .)"من هذه النشرة  "استخدام متحصالت الطرح )6( وللمز�د من التفاصيل (فضال

 مر�ن املستهدف� فئات املستث

وفق �عر�ف املستثمر املؤهل�ن    املستثمر�ن  فئات  األوراق املالية واالل��امات املستمرة ع��  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  يقتصر

املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة �� قواعد شركة 

 : السوق املالية السعودية، و�قصد بھ �� الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، أي من اآل�ي

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص 

 له   مالية  سوق   مؤسسة  عمالء ا  امرخص  أعمال  ممارسة  أن  إل ��  شر�طة  قد  تدارة  املالية  السوق  مؤسسة    ُعّينت�ون 

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون 

  ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

 السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا    ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو

 الهيئة، أو مركز اإليداع. 

  ممارسة أعمال   اديرها مؤسسة سوق مالية مرخص له تالشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة ��

 اإلدارة.

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

  .صناديق االستثمار 

   األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل

 االس��شادي الستثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة. 

  .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

 ري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثما 

   ��أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعاي

 :اآلتية

أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال تقل  •

 املاضيةعن عشرة 
ً
   .صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. •

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  •

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة •
ً
 .أن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدة •
ً
 من جهة مع��ف ��ا دولًيا.  أن ي�ون حاصال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 طر�قة االكتتاب يف أسهم 
 الطرح

 للمكتتب�ن خالل ف��ة الطرح ع�� نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن 
ً
سوف ي�ون طلب االكتتاب متاحا

الطرح   ف��ة  خالل  الشركة  أسهم   �� االكتتاب  خاللھ  من  املؤهلون  رقم  (املستثمرون  القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل  من  وملز�د 

 ألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة).)"املعلومات املتعلقة با 9(

 الحد األد� لعدد األسهم التي
 يمكن االكتتاب فيها 

 ) أسهم.10عشرة (

قيمة الحد األد� لعدد األسهم  
 يمكن االكتتاب فيها  التي

 سعودي. ر�ال  )560( خمسمائة وستون 
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 الحد األع� لعدد األسهم التي 
 يمكن االكتتاب فيها 

 .) سهم104,990( و�سعمائة و�سعون  آالف وأر�عة  مائة

لعدد األسهم    األع�قيمة الحد  
 يمكن االكتتاب فيها  التي

 سعودي.   ر�ال) 5,879,440خمسة مالي�ن وثمانمائة و�سعة وسبعون ألف وأر�عمائة وأر�عون (

 طر�قة التخصيص ورد الفائض

الستالم مبالغ االكتتاب، و�جب ع�� �ل مكتتب تقديم طلب االكتتاب و�يداع مبلغ    بن�يسيقوم مدير االكتتاب واملُصدر بفتح حساب  

�� موعد أقصاه يوم  التخصيص بإشعار املستثمر�ن وذلك  الطرح، سيتم اإلعالن عن  ان��اء ف��ة  ا�حساب. و�عد  االكتتاب �� هذا 

(امل29/08/1444  الثالثاء  م21/03/2023وافق  هـ 
ً
وفقا لالكتتاب  املطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتم  املا��   )  املستشار  يق��حها  ملا 

عمل من تار�خ التخصيص، ولن ت�ون هناك أي عموالت  )  2(  يومي  خاللومدير االكتتاب بالتشاور مع املُصدر، وسي�ون رد الفائض  

) "املعلومات املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح 9راجعة القسم رقم (أو استقطاعات من ا�جهة املستلمة متحصالت الطرح (الرجاء م

 وشروطھ" من هذه النشرة). 

 . )م16/03/2023 املوافق(  هـ24/08/1444 ا�خميس يوم إ�� )م12/03/2023 املوافق( هـ20/08/1444يوم األحد  من فرتة الطرح 

 األحقية يف األرباح 
 من تار�خ �شرة اإلصدار هذه    أر�اح �عل��ا الشركةحص��ا من أي  األسهم محل الطرح  �ستحق  

َ
وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا اعتبارا

 راجع قسم رقم (
ً
 ) "سياسة توزيع األر�اح"). 52.5.4(فضال

 صو�تحقوق الت

  ا�حق  �حاملھ  سهم  �ل  ويعطي.  تفضيلية  حقوق   �حاملھ  سهم  أي  �عطي  وال  واحدة،  فئة  �� أسهم عادية من  الشركة  أسهم  جميع  إن

  والتصو�ت ) العادية غ�� أو  العادية سواءً (  للمساهم�ن العامة ا�جمعية  اجتماع حضور   الشركة �� مساهم ل�ل و�حق واحد صوت ��

   عنھ  يو�ل  أن  مساهم  ل�ل  يحق  فيھ كما
ً
  حضور   ��  عنھ  لينوب  الشركة  عام��  أو  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  غ��  من  آخر  �خصا

 . العامة ا�جمعية اجتماعات

 القيود املفروضة ع� األسهم

  )12( اث�ي عشر أسهمهم مدة��  ) �� هذه النشرة التصرف ز املذ�ور أسما��م �� الصفحة ( املساهم�ن   كبار يحظر ع��
ً
من تار�خ   شهرا

، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة الهيئة السوق املواز�ة بدء تداول أسهم الشركة �� 

 املسبقة.

األسهم التي سبق للُمصدر  
 إدراجها 

�� السوق إدراجها  أو خارجها قبل    داخل اململكة العر�ية السعودية�� أي سوق لألسهم سواًء  أسهم الشركة  وتداول    إدراجلم �سبق  

 املواز�ة.  
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 التوار�خ املهمة وإجراءات الطرح

 للطرح  املتوقع الجدول الزمني 

 التار�خ  الجدول الزمني املتوقع للطرح

 فرتة الطرح 

م) ويستمر  12/03/2023(املوافق  ـه20/08/1444 األحديبدأ االكتتاب �� يوم 

هـ (املوافق 24/08/1444 ا�خميستنت�ي بان��اء يوم  )5خمسة (ملدة 

 . م)2023/ 16/03

 م) 16/03/2023هـ (املوافق 24/08/1444 ا�خميسيوم  آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 

 م) 16/03/2023هـ (املوافق 24/08/1444 ا�خميسيوم  أخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب 

 م) 2023/ 21/03هـ (املوافق 29/08/1444 الثالثاءيوم  التخصيص النهايئ ألسهم الطرح وإشعار املستثمر�ن اإلعالن عن 

 م) 23/03/2023هـ (املوافق 01/09/1444 ا�خميسيوم  رد الفائض (إن وجد) 

 التار�خ املتوقع لبدء تداول األسهم 

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة �� السوق املواز�ة �عد استيفاء جميع 

املتطلبات واالن��اء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسيتم اإلعالن  

عن بدء تداول األسهم �� ال�حف ا�حلية وموقع تداول 

www.saudiexchange.sa 

 

شركة تداول السعودية موقع    ة وع��تنو�ھ: إن جميع التوار�خ املذ�ورة �� ا�جدول الزم�ي أعاله تقر�بية، وسوف يتم اإلعالن عن التوار�خ الفعلية �� ال�حف ا�حلية اليومي

للمستشار املا�� ومدير االكتتاب شركة يق�ن    واملوقع اإللك��و�ي  (www.foodsgate.sa)  بوابة األطعمة التجار�ة) واملوقع اإللك��و�ي لشركة  www.saudiexchange.sa(  اإللك��و�ي 

 . (www.Yaqeen.sa)املالية (يق�ن �ابيتال) 

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

املستمرة ع�� فئات املستثمر�ن املؤهل�ن وفق �عر�ف املستثمر   واالل��اماتاملالية    األوراقيقتصر الطرح �� األسهم محل الطرح �� السوق املواز�ة بحسب متطلبات قواعد طرح  

�� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة �� قواعد شركة السوق املالية السعودية، و�قصد بھ �� الباب    املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة

 الثامن من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، أي من اآل�ي: 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص. .1

رخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة شر�طة أن ت�ون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت �شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة عمالء مؤسسة سوق مالية م .2

 بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

 ية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع. ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�وم .3

 الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة. .4

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية.الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس  .5

 صناديق االستثمار.  .6

الدليل االس��شادي الس .7 املقيم�ن املسموح لهم باالستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا ��  تثمار األجانب غ��  األجانب غ�� 

 املقيم�ن �� السوق املواز�ة. 

 املؤهلة. املؤسسات املالية األجنبية  .8

 أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.  .9

 :أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعاي�� اآلتية .10

ل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل  أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يق )أ

 املاضية
ً
  .االث�ي عشرة شهرا

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.yaqeen.sa/
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    ك  

 أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. )ب

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  )ج

 ع�� الشهاد )د
ً
 .ة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدة )ه
ً
 من جهة مع��ف ��ا دولًيا.  أن ي�ون حاصال

 أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة. .11

اب، من خالل نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بھ والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خاللھ  يجب ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن أن يقدموا طلب االكتتاب إ�� مدير االكتت 

مساًء من تار�خ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب �� أسهم   الرا�عةاالكتتاب �� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح، ع�� أن يتم تقديم طلب االكتتاب �� موعٍد أقصاه الساعة 

بناًء ع�� ذلك ��    ع املستندات الداعمة واملطلو�ة حسب التعليمات. و�قر �ل مستثمر، من خالل إكمالھ طلب االكتتاب، بأنھ استلم هذه النشرة وقرأها، و�رغبالطرح جمي

 االكتتاب �� األسهم املطروحة حسب ما هو مب�ن �� طلب االكتتاب. 

 للمكتتب�ن خالل ف��ة الطر 
ً
ح ع�� نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خاللھ االكتتاب سوف ي�ون طلب االكتتاب متاحا

 للتعليمات الوار 
ً
املتعلقة    ) "املعلومات9دة �� قسم رقم (�� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح، و�تع�ن ع�� املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب و�عبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا

الشركة بحقها �� رفض أي  باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة. و�جب ع�� �ل مستثمر أن يوافق ع�� �ل الفقرات الواردة �� نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ  

و�حبھ �عد استالمھ من مدير االكتتاب. ويعت�� طلب االكتتاب  استثمار بصورة جزئية أو �لية �� حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال �سمح بتعديل طلب االكتتاب 

 راجع قسم رقم (
ً
 ب�ن املكتتب والشركة. (فضال

ً
 ملزما

ً
 قانونيا

ً
 ) "املعلومات املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة). 9فور تقديمھ اتفاقا
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 ملخص املعلومات األساسية 

 تنو�ه للمستثمر�ن 

 ألنھ م�خص فإنھ ال �شتمل ع�� �ل املعلومات ال�ي قد ت�ون مهمة للمستثميقدم هذا امل
ً
ر�ن املؤهل�ن، و�جب ع�� �خص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة �� هذه النشرة؛ ونظرا

عض املصط�حات والعبارات املوجزة الواردة �� هذه مستل�ي هذه النشرة قراءتھ بال�امل قبل اتخاذ قرارهم االستثماري باالكتتاب �� أسهم الطرح من عدمھ. وقد تم �عر�ف �

 ) "التعر�فات واملصط�حات" وأماكن أخرى من هذه النشرة. 1النشرة �� القسم (

  نبذة عن الشركة

) وتار�خ  357م)، والقرار الوزاري رقم (31/03/2021هـ (املوافق  18/08/1442) وتار�خ  280�� شركة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (  التجار�ة  شركة بوابة األطعمة

هـ (املوافق  1447/ 06/07خ  ) والذي ينت�ي بتار�م31/05/2005هـ (املوافق  23/04/1426) وتار�خ  1010209798م)، وال�جل التجاري رقم (06/06/2021هـ (املوافق  1442/ 25/10

) سهم  2,100,000ن ومائة ألف (�) ر�ال سعودي، مقسم إ�� مليون21,000,000م) الصادر بمدينة الر�اض. و�بلغ رأس مال الشركة ا�حا�� واحد وعشرون مليون (2025/ 26/12

ادية من فئة واحدة، و�تمثل عنوان الشركة الرئي�ىي كما هو مذ�ور �� ال�جل  جميعها أسهم عو ) ر�االت سعودية 10عشرة ( م��ا عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم

 اململكة العر�ية السعودية.  13311الرمز ال��يدي -12018ص.ب  –شارع وادي الشاطئ -�� الغدير  –التجاري �� الر�اض 

 

بموجب ال�جل  لصاح��ا السيد/ عبداإللھ بن سعد بن محمد الدريس  ر�وع العنود للتجارة"  مؤسسة  كمؤسسة فردية تحت اسم "   التجار�ة  تأسست شركة بوابة األطعمة •

م) الصادر بمدينة الر�اض واململوكة من قبل السيد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس، و�رأس 31/05/2005(املوافق   ـ ه1426/ 23/04) وتار�خ  1010209798التجاري رقم (

 ر�ال سعودي. ) 25,000ألف ( وعشرونمال قدره خمسة 

 

"شركة ر�وع العنود للتجارة "    باسمم) قرر املالك تحو�ل مؤسسة ر�وع العنود للتجارة إ�� شركة ذات مسئولية محدودة  06/06/2011(املوافق    ـه04/07/1432و�تار�خ   •

 من
ً
السيد/صا�ح   ) الشر�ك ا�جديد3و(  السيد/سعد عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد2هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل و(  / ةالسيد  ) الشر�ك ا�جديد1: (  و�دخال كال

 ) الشر�ك ا�جديد 6و( السيدة/العنود عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد5و(  السيد/أحمد عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد4و( عبداإللھ سعد الدريس

الدريس سعد  عبداإللھ  الشركة  السيد/فيصل   �� و كشر�اء جدد  بقيمة،  املال  تحديد رأس  (واحد    تم  مليون 1,000,000مليون  عدد واحد  إ��  سعودي مقسم  ر�ال   (

 . ) ر�ال سعودي1عينية متساو�ة القيمة ناتجة عن تقييم لصا�� أصول املؤسسة بقيمة متفق عل��ا ب�ن الشر�اء، قيمة �ل حصة م��ا ر�ال واحد ( حصة) 1,000,000(

 

 عن "شركة ر�وع العنود للتجارة"  م) وافق الشر�اء ع�� �عديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة العنود" 2014/ 06/07فق هـ (املوا09/09/1435و�تار�خ  •
ً
  .بدال

 

ليصبحم)  10/08/2017(املوافق    ـه18/11/1438و�تار�خ   • الشركة  اسم  �عديل  الشر�اء  األطعمة"   قرر  بوابة  املال    التجار�ة"   شركة  رأس  مليون   وز�ادة  واحد  من 

)  10(  ة م��ا عشر   حصة، قيمة �ل  حصة نقدية)  700,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة ألف (7,000,000) ر�ال سعودي ليصبح سبعة مالي�ن (1,000,000(

 31كما �� تار�خ    ألر�اح املبقاة) ر�ال سعودي من خالل رسملة قيمة الز�ادة من رصيد حساب ا6,000,000(  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة ستة مالي�ن،   ر�االت سعودية

 لشهادة مراقب ا�حسابات الصادرة بتار�خ  م2016د�سم�� 
ً
 .  م) 30/04/2017هـ (املوافق 04/08/1438وفقا

 

برأس   مقفلة  م) قرر الشر�اء باإلجماع املوافقة ع�� تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة31/03/2021(املوافق    ـه18/08/1442و�تار�خ   •

) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية،  10) سهم، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (700,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة ألف (7,000,000مال سبعة مالي�ن (

املساهمة الشر�ات  الشركة ��جل  قيد  (  وتم  الوزاري رقم  القرار  وتار�خ  280بموجب  (2021/ 31/03(املوافق    ـه18/08/1442)  الوزاري رقم  والقرار  وتار�خ  357م)،   (

   ) الصادر بمدينة الر�اض.م31/05/2005(املوافق  ـ ه1426/ 23/04) وتار�خ 1010209798م)، وال�جل التجاري رقم (06/06/2021(املوافق  ـ ه1442/ 25/10

 

) ر�ال سعودي مقسم 7,000,000سبعة مالي�ن (وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� ز�ادة رأس مال الشركة من  م)  2021/ 31/10(املوافق    ـ ه1443/ 25/03و�تار�خ   •

) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد  21,000,000واحد وعشرون مليون (إ��  ) ر�االت سعودية  10(   ة) سهم عادي، قيمة �ل سهم م��ا عشر 700,000إ�� عدد سبعمائة ألف (

أ  مليون�ن ) ر�ال  14,000,000(  تم الوفاء بالز�ادة البالغة أر�عة عشر مليون قد  و ،  ر�االت سعودية  )10) سهم عادي قيمة �ل سهم م��ا عشرة (2,100,000(  لفومائة 

 م. 2020د�سم��  31سعودي من خالل رسملة قيمة الز�ادة من رصيد حساب رأس املال اإلضا�� كما �� تار�خ 

 



 شركة بوابة األطعمة التجار�ة  أسهمنشرة إصدار 
 

 

 

    م  

) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل  2,100,000(  مليون�ن ومائة ألف  ) ر�ال سعودي، مقسم إ��21,000,000(د وعشرون مليون  واح  ا�حا��  الشركة   مال  رأس  يبلغ

 �ان عدد أسه 10سهم عشرة (
ً
مھ حضور  ) ر�االت سعودية. جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، و�حق ل�ل مساهم أيا

 آخر من غ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عام�� الشركة لينوب عنھ ��   اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن
ً
والتصو�ت ف��ا، كما يحق ل�ل مساهم أن يو�ل عنھ �خصا

 من تار�خ   أسهم الطرححضور اجتماعات ا�جمعية العامة. �ستحق  
ً
 راجع قسم رقم  نشرة هذهالحص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

ً
 وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا. (فضال

 سياسة توزيع األر�اح" �� هذه النشرة). " (5)

بنسبة ملكية ) املساهم/ عبداإللھ سعد محمد الدريس  1%) أو أك�� من رأس مالها هم: (5.00وكما �� تار�خ هذه النشرة، فإن املساهم�ن الكبار �� الشركة الذين يمل�ون �سبة (

) 3%) من إجما�� رأس مال الشركة قبل الطرح، و(14.29) املساهمة/ هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل بنسبة ملكية تبلغ (2%) من إجما�� رأس مال الشركة قبل الطرح، (14.29تبلغ (

%) من إجما�� رأس  14.29املساهم/ صا�ح عبدااللھ سعد الدريس تبلغ ()  3%) من إجما�� رأس مال الشركة قبل الطرح، و(14.29املساهم/ سعد عبدااللھ سعد الدريس تبلغ (

العنود عبدااللھ   /ة) املساهم6%) من إجما�� رأس مال الشركة قبل الطرح، و(14.29) املساهم/ احمد عبدااللھ سعد الدريس بنسبة ملكية تبلغ (4مال الشركة قبل الطرح، و(

%) من إجما��  14.29) املساهم / فيصل عبدااللھ سعد الدريس بنسبة ملكية تبلغ (7إجما�� رأس مال الشركة قبل الطرح، و(%) من  14.29سعد الدريس بنسبة ملكية تبلغ ( 

 %) من أسهم الشركة قبل الطرح.100.00رأس مال الشركة قبل الطرح، وهم يمتل�ون مجتمع�ن �سبة (

 هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 

 كية الشركة قبل و�عد الطرح:يو�ح ا�جدول التا�� هي�ل مل

 االسم  م

 بعد الطرح*  قبل الطرح*

عدد األسهم  
 (مباشرة) 
 (سهم)

 القيمة األسمية 
 (ر�ال السعودي) 

النسبة من  
إجمايل عدد 
 األسهم (%) 

عدد األسهم  
 (مباشرة) 
 (سهم)

 القيمة األسمية 
 (ر�ال السعودي) 

النسبة من  
إجمايل عدد 
 األسهم (%) 

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 سعد محمد الدريس  عبداإللھ 1

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل  2

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 سعد عبدااللھ سعد الدريس  3

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 صا�ح عبدااللھ سعد الدريس  4

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 احمد عبدااللھ سعد الدريس  5

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 العنود عبدااللھ سعد الدريس  6

 % 11.43 2,400,000 240,000 % 14.29 3,000,000 300,000 فيصل عبدااللھ سعد الدريس  7

 % 20.00 4,200,000 420,000 % 0.00 0 0 املستثمرون املؤهل�ن من فئة ا�جمهور  8

 املصدر: الشركة 

 * اليوجد أي ملكية غ�� مباشرة ح�ى تار�خ هذه النشرة. 

 أنشطة الشركة الرئيسية  
) رقم  التجاري  ال�جل  بموجب  �شاطها  الشركة  وتار�خ  1010209798تمارس  بتار�خ31/05/2005(املوافق    هـ23/04/1426)  ينت�ي  والذي  (املوافق هـ  06/07/1447  م) 

 الصادر بمدينة الر�اض.  م)2025/ 26/12

 املطاعم مع ا�خدمة.وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري �� 

 األغراض التالية: وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي بمزاولة وتنفيذ 
 

 .قامة والطعامأ�شطة خدمات اإل -أ

 وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدت.  أ�شط��اوتمارس الشركة 

تار�خ هذه النشرة. (وملز�د من املعلومات حول ال��اخيص هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة لأل�شطة ا�حالية، وال�ي جميعها سار�ة املفعول ح�ى  

 راجع القسم (
ً
 �� هذه النشرة). ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" 3ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا بموج��ا فضال

�ات ذات الطا�ع اليابا�ي. (وملز�د من املعلومات حول �شاط الشركة و�تمثل �شاط الشركة الفع�� ا�حا�� كما �� تار�خ هذه النشرة �� إقامة مطاعم بيع مجموعة املأ�والت واملشرو 

 راجع القسم (
ً
 ) "نظرة عامة ع�� أعمال الشركة" �� هذه النشرة). 3.4فضال

 ال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات جديدة مهمة ح�ى تار�خ هذه النشرة.
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    ن  

 رسالة املصدر واسرتاتيجيته العامة 

 رؤية الشركة  .أ
 الشركة رائدة والعبا أساسيا ع�� املستوى اإلقلي�ي �� مجال األطعمة واملشرو�ات وتقديم عالمات تجار�ة ذات قيمة مضافة لعمال��ا.أن ت�ون 

 رسالة الشركة   .ب
 . تجاوز توقعات عمالئنا بتقديم أع�� مستو�ات ا�جودة وا�خدمة بأسعار تنافسية �خلق تجر�ة عميل مت�املة وقيمة ملساه�ي الشركة

 اتيجية الشركة العامة اسرت .ج
ا العالمات التجار�ة القائمة وابت�ار عالمات تجار�ة تماشيا مع   �� حتياجات السوق ا�ح�� واإلقلي�ي  تتمثل اس��اتيجية الشركة �� تحقيق النمو من خالل التطو�ر والتوسع 

 لتحقيق رؤ�ة ورسالة الشركة. 

 طر�قة عناصر أساسية:  تستمد الشركة من رؤيتها اسرتاتيجية نمو مستدام وذلك عن

 بناء عالمات تجار�ة قو�ة لتعز�ز مكانة الشركة يف األسواق الحالية واملستهدفة •

لشركة للمحافظة و�عز�ز مركز تمتلك الشركة عالمات تجار�ة ذات شهرة وصدى واسع مما مك��ا من نيل استحسان مالي�ن العمالء ع�� مدار العقود الثالثة املاضية و�س�� ا 

 ا السوقية.العالمات �� السوق ا�ح�� واإلقلي�ي و�ناء عالمات تجار�ة جديدة تحقق رؤ�ة الشركة و�غطي احتياجات نطاق أوسع من العمالء لز�ادة حص��هذه 

 التطو�ر املستمر للعمليات التشغيلية •

 خطط عمل مرنة وفعالة ل�حفاظ ع�� جودة املنتجات وا�خدمة.  تل��م الشركة بدعم قطاع التشغيل بصفتھ ا�خط األول وا�حيوي لتجاوز توقعات العمالء من خالل

 تعز�ز دور الشركة يف املجتمع  •

خصيص ريع �عض األصناف ع�� قائمة �ع�� الشركة باملشاركة �� الفعاليات واملبادرات لدعم ا�جمعيات ا�خ��ية وتمك�ن الشباب السعودي �� قطاع األطعمة واملشرو�ات، وم��ا ت  

بالتوظيف ألك�� من ست�ن شابا وشابة سعودي�ن مد��ا اث�ي عشر شهر وأر�عة وعشر�ن شهرا تحت  الطعام �ش�ل �امل تب�ي برامج تدر�ب منت�ى  مظلة   ل�جمعيات ا�خ��ية و 

ا املنطلق ستستمر الشركة �� دعم  صندوق تنمية املوارد البشر�ة (هدف)، إضافة إ�� رعاية فر�ق ر�اضة إلك��ونية تحت مظلة االتحاد السعودي للر�اضات اإللك��ونية ومن هذ 

 املسئولية االجتماعية .

 صقل تجربة العميل بشكل مستمر  •

من خالل أتمتة قنوات االتصال املتعددة واستخدام الذ�اء االصطنا�� �� مساندة ا�حتوى التسو�قي وقياس رضا العمالء   العميل��تم الشركة بتقديم أع�� مستو�ات تجر�ة  

 مما ينتج عن ذلك فهم ع
ً
 .ميق الحتياجات العميل وترجمة ذلك �شغيليا

 االهتمام والتطو�ر املستمر لفر�ق العمل  •

 ورسالة الشركة وتحس�ن بيئة العمل. تمتلك الشركة فر�ق عمل ذي كفاءة وخ��ة متنوعة و�س�� لدعم الفر�ق ب��امج تدر�بية متعددة لتنمية مهارا��م بما يمك��م من تحقيق رؤ�ة  

 ج جودة الحياة ع� الرتكيبة السكانية ونمط الحياة مواكبة تأث� برنام  •

طلق برنامج جودة ا�حياة �� عام  
ُ
و ُ�ع�ى بتحس�ن جودة حياة الفرد واألسرة من خالل ��يئة البيئة الالزمة لدعم واستحداث   ،2030م ضمن برامج تحقيق رؤ�ة اململكة  2018أ

عّزز مشاركة املواطن واملقيم والزائر ��
ُ
األ�شطة الثقافية وال��ف��ية والر�اضية والسياحية واألنماط األخرى املالئمة ال�ي �ساهم �� �عز�ز جودة ا�حياة، وتوليد   خيارات جديدة �

الس�ان ليصل ا��    معدل املطاعم إ��  الوظائف، وتنويع النشاط االقتصادي، و�عز�ز م�انة املدن السعودية �� ترتيب أفضل املدن العاملية, حيث احد مس��دفات ال��نامج إ�� رفع

  من هذه املتغ��ات واستغالل فرص االستثمار . مطعم ل�ل مليون �سمة , وعليھ ستعمل الشركة ع�� االستفادة 3010
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    س  

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 

 
 تمتلك الشركة عالمة مطعم طوكيو العر�قة •

السوق السعودي وأصبحنا وجهة مفضلة ألجيال متعاقبة من س�ان اململكة، وقد تم ترشيح املطعم لعدة جوائز محلية من أدخل النكهات اليابانية ��  من أوائل  نفتخر ب�وننا  

  وعاملية وم��ا قائمة خمس�ن أفضل مطعم �� الشرق األوسط وشمال أفر�قيا.

 فر�ق عمل مستقر وذو كفاءة عالية ملواكبة التطور والتوسع  •

باختالف  متنوع القدرات واإلم�انيات لتحقيق النجاح، و�اإلضافة إ�� ذلك �س�� الشركة �ش�ل مستمر لتقديم برامج تدر�بية لتطو�ر مهارات موظف��ا  تتمتع الشركة بفر�ق عمل  

 . قطاعا��م وم��ا شهادة السالمة الغذائية �جميع موظفي قطاع التشغيل وشهادات تدر�بية �� جميع التخصصات

  أنسنوات وأك�� وتؤمن الشركة بمبدأ  8عا�� للموظف�ن يبلغ تمتلك الشركة معدل استدامة 
ً
  .املوظف أوال

 االبتكار املستمر يف قوائم الطعام  •

قد  ومواكبة التوجهات ا�جديدة، و   �س�� الشركة لتطو�ر قوائم الطعام وابت�ار منتجات جديدة تلقي استحسان عمال��ا لتعز�ز م�انة عالم��ا التجار�ة وتم��ها ب�ن املنافس�ن

ن العمالء وع�� سبيل املثال قامت الشركة خالل السنوات املاضية بإضافة أطباق وأصناف جديدة لقوائم الطعام ملطعم طوكيو وكيمونو وقد القت املنتجات املضافة استحسا

 يبس عمان ما�ي. سعد ما�ي، شرمب بالست، سبا��ىي سو�ت بيف تندرلو�ن، واغيو وشرمب تا�و، سو�ت دراجون رول، بيف و�شيكن رامن، ش

 أداء مايل متنامي من تار�خ تأسيس الشركة  •

مليون   3.7م، حيث شهدت إجما�� أر�اح الشركة ز�ادة كب��ة خالل هذه األعوام بارتفاع م�حوظ من  2020م إ��  2017زاد عدد نقاط بيع الشركة بمقدار سبعة متاجر �� الف��ة من  

 %). 208م (يمثل معدل نمو  2020مليون عام  11.4م إ�� 2017ر�ال سعودي عام 

 القدرة ع� التكيف وأدراه األزمات يف ظل املتغ�ات والظروف االقتصادية املختلفة •

ل م وذلك من خال2020خالل عام   19-أظهرت الشركة قدرة استثنائية �� إدارة األزمات والظروف االقتصادية ا�ختلفة وقد ظهر ذلك �� طر�قة �عامل الشركة مع جائحة �وفيد 

 بشري.تخفيض الت�اليف واملصروفات وتحقيق أر�اح مما أثمر �� التعا�� السريع واستقرار الشركة من الناحية املالية وا�حفاظ ع�� الرأس مال ال

 عالقة عمل قو�ة ومثمرة مع شركاء النجاح من موردين وعمالء ومقدم� الخدمات  •

ا�خدمات وقد تم ذلك من خالل الوفاء بال��امات العقود والتعامل االح��ا�� ومهارات التفاوض، مما ا�عكس �� ا�حصول �ع�� الشركة �عالقات شراكة مثمرة مع املوردين ومقدم�ن  

 ع�� ا�خدمات واملنتجات بأفضل جودة وسعر ووقت، واعتبارهم شر�اء ور�ائز �ساند الشركة لتحقيق التوسع والنمو. 
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    ع  

 ملخص املعلومات املالية 

م (ال�ي تتضــمن أرقام املقارنة  2021د�ســم��   31إن م�خص املعلومات املالية الوارد أدناه مب�ي ع�� القوائم املالية املراجعة ذات الغرض ا�خاص للشــركة للســنة املالية املن��ية ��  

م، (ال�ي تتضـــــــمن أرقام املقارنة لف��ة  2022 يونيو  30أشـــــــهر املن��ية ��  الســـــــتةة م) والقوائم املالية األولية ا�ختصـــــــرة املفحوصـــــــة لف�� 2020د�ســـــــم��    31للســـــــنة املالية املن��ية �� 

 .م)، واإليضاحات املرفقة ��م2021 يونيو 30أشهر املن��ية ��  الستة

أشـــهر املن��ية ��   الســـتةا�ختصـــرة املفحوصـــة لف��ة م والقوائم املالية األولية  2021د�ســـم��    31إن القوائم املالية املراجعة ذات الغرض ا�خاص للشـــركة للســـنة املالية املن��ية �� 

 للمعـاي�� الـدوليـة للتقر�ر املـا�� (2022 يونيو 30
ً
ــــــــــــاحـات املرفقـة ��ـا، تم إعـدادهـا وفقـا ــــــــــــدارات األخرى ال�ي  IFRSم واإليضـ ــــــــــــعوديـة واملعـاي�� واإلصـ ) املعتمـدة �� اململكـة العر�يـة السـ

ـــــــــــب� ـــــــــــعودية للمراجع�ن وا�حاسـ ـــــــــــركة للســــــــــــنة املالية املن��ية �� SOCPAن (اعتمد��ا الهيئة السـ  31). إن الغرض ا�خاص إلعداد القوائم املالية املراجعة ذات الغرض ا�خاص للشـ

ــ  12م بحيث ت�ون (2021م مع الف��ة املالية املراجعة للســـنة املالية للعام  2020م يتمثل �� توحيد الف��ة املالية املراجعة للســـنة املالية للعام 2021د�ســـم��  هر ميالدي تبدأ من  شـ

د�ســــم�� )، حيث أن أول قوائم مالية ســــتصــــدر للشــــركة املســــاهمة حســــب نظامها األســــا�ــــىي ســــت�ون للف��ة منذ تار�خ قيدها بال�ــــجل التجاري كشــــركة   31يناير إ�� تار�خ   1تار�خ 

 م.2021د�سم��  31مساهمة مقفلة (من بداية تار�خ التحول) وح�ى 

قرأ أن يجب
ُ
   أدناه  املبينة الرئيســــية  األداء  ومؤشــــرات  يةاملال  املعلومات  ت

ً
  واملعلومات م  2021  وم  2020  د�ســــم��  31 �� املن��يت�ن  للســــنت�ن للشــــركة  املالية  القوائم مع  جنب ا�� جنبا

  ا�حاســب   تقر�ر) " 13( القســم  ��  أدراجها  تم  وال�ي ��ا  املتعلقة  اإليضــاحات حالة،  ��  ذلك، �� بما.  م2022يونيو    30 �� املن��ية  أشــهر الســتة لف��ة  املفحوصــة املوجزة  األولية املالية

 .النشرة هذه من"  القانو�ي

اآلخر  الشامل    والدخلقائمة الربح أو الخسارة  
 سعودي   ر�ال)(

  31السنة املالية املنتهية يف  
 م 2020ديسمرب  

 (مراجعة) 

السنة املالية ذات الغرض  
  31الخاص املنتهية يف  

 م 2021ديسمرب  
 (مراجعة) 

أشهر املنتهية   الستةفرتة  
 م2021يونيو    30يف  

 (مفحوصة)

فرتة الستة أشهر 
يونيو   30املنتهية يف  

 م2022
 (مفحوصة)

 31,763,222 25,089,000 59,901,588 52,055,539 املبيعات

 (21,774,506) (16,494,280) (40,880,452) (30,513,810) ت�لفة املبيعات 

 9,988,716 8,594,720 19,021,136 21,541,729 مجمل الر�ح 

الف��ة من العمليات   / صا�� ر�ح السنة

 الرئيسية 
12,687,904 6,268,580 2,776,310 6,795,408 

 6,485,991 1,839,337 5,809,136 11,337,905 قبل الز�اة / الف��ة صا�� ر�ح السنة

 6,405,991 1,756,977 5,644,416 11,055,140 صا�� ر�ح السنة / الف��ة

 6,405,991 1,076,427 4,961,928 11,402,037 إجما�� الدخل الشامل للسنة / للف��ة 

 م 2022يونيو   30أشهر املنتهية يف  الستةوالقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفرتة   م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  املراجعة ذات الغرض الخاص  املصدر: القوائم املالية

 (ر�ال سعودي)  قائمة املركز املايل
ديسمرب    31  يف  املنتهية  املالية  السنة

 م 2020
 (مراجعة) 

ذات الغرض الخاص    املالية  السنة
 م2021ديسمرب    31  يف  املنتهية

 (مراجعة) 

  30فرتة الستة أشهر املنتهية يف  
 م 2022يونيو  

 (مفحوصة)

 11,154,882 16,834,735 18,638,109 مجموع املوجودات املتداولة

 57,591,420 69,727,982 48,049,991 مجموع املوجودات غ�� املتداولة

 68,746,302 86,562,717 66,688,100 مجموع املوجودات 

 17,529,615 34,228,484 16,855,222 املتداولة مجموع املطلو�ات 

 15,987,174 23,510,711 17,795,702 مجموع املطلو�ات غ�� املتداولة 

 33,516,789 57,739,195 34,650,924 مجموع املطلو�ات 

 35,229,513 28,823,522 32,037,176 مجموع حقوق امللكية 

 68,746,302 86,562,717 66,688,100  مجموع املطلو�ات وحقوق امللكية

 م 2022 يونيو   30أشهر املنتهية يف  الستةوالقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفرتة   م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  املراجعة ذات الغرض الخاص  املصدر: القوائم املالية
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    ف  

 )ي(ر�ال سعود قائمة التدفقات النقدية  

 املنتهية  املالية  السنة
ديسمرب    31  يف

 م 2020
 (مراجعة) 

ذات   املالية  السنة
 املنتهية  الغرض الخاص

 م 2021ديسمرب    31  يف
 (مراجعة) 

أشهر   الستةفرتة  
يونيو   30املنتهية يف  

 م 2021
 (مفحوصة)

فرتة الستة أشهر 
يونيو   30املنتهية يف  

 م2022
 (مفحوصة)

 12,862,339 (2,678,682) 17,572,788 16,597,962 األ�شطة التشغيلية النقد املتوفر من صا�� 

 2,617,658 (8,210,814) (23,756,871) (4,416,569) األ�شطة االستثمار�ة املستخدم �� النقدصا�� 

األ�شطة   املستخدم ��/املتوفر من النقدصا�� 

 التمو�لية
(4,163,622) (143,471) 3,133,602 (15,076,080) 

 م 2022 يونيو   30أشهر املنتهية يف  الستةوالقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفرتة   م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  املراجعة ذات الغرض الخاص  املصدر: القوائم املالية
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ديسمرب    31يف  

 م 2020
 (مراجعة) 
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الغرض الخاص املنتهية 
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أشهر   الستةفرتة  
يونيو   30املنتهية يف  

 م 2021
 (مفحوصة)

فرتة الستة أشهر املنتهية 
 م 2022يونيو    30يف  

 (مفحوصة)

 26.60% ال ينطبق  15.07% ال ينطبق  % النمو �� املبيعات

 264.60% ال ينطبق  (48.94%) ال ينطبق  % النمو �� صا�� الر�ح

 31.45% 34.26% 31.75% 41.38% % هامش مجمل الر�ح 

 20.17% 7.00% 9.42% 21.78% % هامش صا�� ر�ح السنة

 0.64 ال ينطبق  0.49 1.11 مرة �سبة التداول 

 2.05 ال ينطبق  1.51 1.92 مرة االل��امات إجما�� األصول / إجما�� 

 46.20% ال ينطبق  69.20% 78.06% % املبيعات / إجما�� األصول 

 9.32% ال ينطبق  % 6.52 16.58% % العائد ع�� األصول 

 18.18% ال ينطبق  19.58% 34.51% % العائد ع�� حقوق امللكية 

 29.73% ال ينطبق  %50.90 27.54% % امللكية �سبة الدين / حقوق 

 15.24% ال ينطبق  %16.95 13.23% % �سبة الدين / إجما�� األصول 

 املصدر: معلومات اإلدارة 
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 ملخص عوامل املخاطرة 

ف��ا عوامل ا�خاطرة املبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار،  يتع�ن ع�� �ل من يرغب �� االستثمار �� أسهم الطرح دراسة �افة املعلومات ال�ي يحتو��ا هذه النشرة �عناية بما  

 بأن ا�خاطر املو�حة أدناه قد ال �شمل جميع ا�خاطر ال�ي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنھ من املمكن وجود عوامل إضافية ليست  
ً
معلومة للشركة �� الوقت ا�حا��  علما

 .وال�ي من شأ��ا التأث�� ع�� عمليا��ا

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  )1
  ا�خاطر املتعلقة �عدم القدرة ع�� تنفيذ االس��اتيجية •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم استخراج أو عدم تجديد ال��اخيص والتصار�ح والشهادات •

 ا�خاطر املتعلقة باالعتماد ع�� املوظف�ن الرئيسي�ن واإلدارة التنفيذية  •

 ء املوظف�ن أو سوء سلوكهما�خاطر املتعلقة بأخطا •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االل��ام بمعاي�� ا�جودة واملواصفات املطلو�ة من قبل العمالء  •

  ا�خاطر املتعلقة باالئتمان •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم وجود مخصص للذمم املدينة التجار�ة  •

 ا�خاطر املتعلقة بوقوع ال�وارث الطبيعية  •

 ا�خاطر املتعلقة بتوفر التم •
ً
 و�ل مستقبال

 ا�خاطر املتعلقة باتفاقيات التمو�ل  •

 ا�خاطر املتعلقة بالضمانات ال�خصية •

 ا�خاطر املتعلقة بالرهن ع�� أصول الشركة من قبل بنك الر�اض •

 ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة  •

 ا�خاطر املتعلقة باستحقاقات الز�اة الشرعية ا�حتملة واملطالبات اإلضافية  •

 ملتعلقة ب��كز مبيعات الشركةا�خاطر ا •

 ا�خاطر املتعلقة بحماية العالمات التجار�ة وحقوق امللكية •

 ا�خاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية •

 ا�خاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل والسيولة  •

 ت املساهمة املدرجة ا�خاطر املتعلقة بحداثة التحول إ�� شركة مساهمة وعدم وجود ا�خ��ة �� إدارة الشر�ا •

قة بالدعاوى القضائية •
ّ
 ا�خاطر املتعل

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االل��ام بنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية •

 ا�خاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات •

 ا�خاطر املتعلقة باملشاريع ا�جديدة والنمو •

 ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ��  •

 ا�خاطر املتعلقة بوجود �عض أصول الشركة ع�� عقارات مستأجرة  •

 التجار�ة  ا�خاطر املتعلقة بالذمم الدائنة •

 ع�� مبيعات عمالء تطبيقات التوصيل باالعتماد ا�خاطر املتعلقة •

 ا�خاطر املتعلقة باالعتماد ع�� املوظف�ن غ�� السعودي�ن •

  ا�خاطر املتعلقة بإدارة مراجعة داخلية •

 اطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غ�� املتوقع لألعمال  ا�خ •

 ) 19 – (�وفيد  ا�خاطر املتعلقة بتف�ىي األمراض املعدية أو غ��ها مما ��دد ال�حة العامة بما �� ذلك االنتشار العاملي املستمر �جائحة ف��وس �ورونا •

 ا�خاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة •

 ا�خاطر املتعلق •
ً
  ة �عدم قدرة الشركة ع�� توف�� القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال
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 ا�خاطر املتعلقة بتوفر وارتفاع أسعار املواد األولية •

 ا�خاطر املتعلقة بان��اء صالحية املنتجات  •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم القدرة ع�� إدارة ا�خزون بفعالية •

 بز�ادة الو�� الص�� و�غ�� االتجاهات االس��الكية ا�خاطر املتعلقة  •

 ا�خاطر املتعلقة بالتوسع من خالل فتح فروع جديدة •

 ا�خاطر املتعلقة بتأثر مبيعات الفروع ا�حالية �سبب افتتاح فروع جديدة  •

 ا�خاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  •

 ا�خاطر املتعلقة بالتعامل مع موردين من خارج اململكة •

 ا�خاطر املتعلقة بالتغ��ات �� املعاي�� ا�حاسبية الهامة واملعاي�� ا�جديدة  •

 من يناير  •
ً
 م 2021ا�خاطر املتعلقة بقرار هيئة املوا�ئ السعودية برفع رسومها بدءا

 ا�خاطر املتعلقة بالتعامل مع املوردين  •

 عمال الشركة ا�خاطر املتعلقة بالتغي��ات �� األنظمة واللوائح املعمول ��ا ع�� أ •

 ا�خاطر املتعلقة بأثر ازدياد املصار�ف التشغيلية ع�� أعمال الشركة  •

 ا�خاطر املتعلقة بموسمية أعمال الشركة  •

 ا�خاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة •

  ا�خاطر املتعلقة باألصول الثابتة •

 ا�خاطر املتعلقة با�حفظة االستثمار�ة   •

 لفروع الشركة بمدينة الر�اضا�خاطر املتعلقة بال��كز ا�جغرا��  •

 ا�خاطر املتعلقة بأعمال تجديد و�عادة تطو�ر مطاعم ومطابخ الشركة •

 بإقفال �عض فروع املطاعم واملطابخ ا�خاطر املتعلقة •

 ا�خاطر املتعلقة بقدرة الشركة ع�� ا�حفاظ ع�� سمعة عالم�ي "طوكيو" و "وكيمونو"  •

 املتكررة ا�خاطر املتعلقة باإليرادات غ��  •

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  )2
 ا�خاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  •

 ا�خاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االستقرار السيا�ىي واالقتصادي �� منطقة الشرق األوسط  •

 ا�خاطر املتعلقة بنظام الشر�ات •

 ا�خاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشر�ات  •

 جديدة  وقوان�ن أنظمة صدور  أو/و ا�حالية والقوان�ن باألنظمة التقيد �عدم  ا�خاطر املتعلقة •

 ا�خاطر املتعلقة بضر�بة القيمة املضافة  •

 ا�خاطر املتعلقة بالتقلبات �� العرض والطلب  •

 ضر�بة الدخلا�خاطر املتعلقة بتغي�� آلية احتساب الز�اة و  •

 املس��لك �سبب سوء األوضاع االقتصادية  بأنفاقا�خاطر املتعلقة  •

 ا�خاطر املتعلقة بالتغي��ات السلبية �� أسعار الفائدة  •

 ا�خاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة •

 ا�خاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحتھ التنفيذية •

 ية وال�ي لها تأث��ات ع�� كيفية ممارسة الشركة لعمليا��ا ا�خاطر املتعلقة بتغي�� البيئة التنظيم •

 �� اململكة  •
ً
 ا�خاطر املتعلقة بإقرار نظام الشر�ات ا�جديد مؤخرا
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 املخاطر املتعلقة يف األسهم املطروحة  )3
 ا�خاطر املتعلقة بالتذبذبات ا�حتملة �� سعر السهم •

 ا�خاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية •

 املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدةا�خاطر  •

 ا�خاطر املتعلقة بتوزيع أر�اح �حام�� األسهم  •

 ا�خاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهم�ن ا�حالي�ن �عد الطرح •

 ا�خاطر املرتبطة �عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  •

 املواز�ة �عد عملية الطرحا�خاطر املرتبطة ببيع عدد كب�� من األسهم �� السوق  •

 ا�خاطر املتعلقة �عدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية  •

 ا�خاطر املتعلقة برغبة الشركة �� االستمرار �� السوق املواز�ة  •

 ا�خاطر املتعلقة �سيولة أسهم الطرح •

 ا�خاطر املتعلقة بتوزيع األر�اح •
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 36 ....................................................................................................... م) 06/06/2011هـ (املوافق  04/07/1432): هيكل امللكية بتار�خ  17الجدول رقم (

 36 ....................................................................................................... م)08/2017/ 10هـ (املوافق  18/11/1438): هيكل امللكية بتار�خ  18الجدول رقم (

 37 ....................................................................................................... م)10/2021/ 31هـ (املوافق  25/03/1443): هيكل امللكية بتار�خ  19الجدول رقم (

 38 ............................................................................................................................................................  ): قطاعات الشركة20الجدول رقم (

 40 .................. م: 2022يونيو   30م و كما يف  2021ديسمرب    31وكما يف    2020ديسمرب    31): تفاصيل اإليرادات وفق قطاعات األعمال كما يف  21الجدول رقم (

 41 ...................................... م: 2022يونيو    30يف  م و كما  2021ديسمرب    31وكما يف    2020ديسمرب    31): قائمة كبار عمالء الشركة كما يف  22الجدول رقم (

 41 ..................................... م: 2022يونيو    30م و كما يف  2021ديسمرب    31وكما يف    2020ديسمرب    31): قائمة أكرب خمسة موردين كما يف  23الجدول رقم (

 42 ..................... م : 2022يونيو    30م وللفرتة املالية املنتهية يف  2021م و 2020للعام� و    ركة): نسب توز�ع التور�د الداخ� والخارجي للش24الجدول رقم (

 42 .............. : م2022يونيو    30م و كما يف  2021ديسمرب    31وكما يف    2020ديسمرب    31): قائمة أكرب خمسة موردين من خارج اململكة كما يف  25الجدول رقم (

 45 .................................................................................................................................... ): السجالت التجار�ة للشركة وفروعها 26الجدول رقم (

 45 .......................................................................................................................................... ): فروع العالمة التجار�ة (طوكيو):27الجدول رقم (

 45 ........................................................................................................................................ ): فروع العالمة التجار�ة (كيمونو):28الجدول رقم (

 46 ..................................................................................................................................................... ): فروع املطابخ السحابية: 29الجدول رقم (

 46 ................................................................................................................................................. ): العالمات التجار�ة للشركة 30الجدول رقم (

 47 ........................................................................................................................................... ): وثائق التأم� الخاصة بالشركة: 31الجدول رقم (

 47 ........................................................................................................................................... ): الرتاخيص والتصار�ح الحكومية 32الجدول رقم (

 48....................................................................................................................... ): قائمة العقارات التجار�ة التي تمتلكها الشركة 33الجدول رقم (

 48.....................................................................................................................): قائمة العقارات التجار�ة التي تستأجرها الشركة31الجدول رقم (
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 50.....................................................................................................................): قائمة العقارات السكنية التي تستأجرها الشركة35الجدول رقم (

 50............................................................................................................................................. ): الرهونات ع� عقارات الشركة36الجدول رقم (

 50................................................................................................................ ): ملخص عقد اشرتاك يف خدمات تطبيق هنقرستيشن37الجدول رقم (

 51 ......................................................................................................................... ): ملخص عقد اشرتاك يف خدمات تطبيق جاهز 38الجدول رقم (

 51 ....................................................................................................................... ): ملخص عقد اشرتاك يف خدمات تطبيق ذا شفز39الجدول رقم (

 51 ........................................................................................................................ ): ملخص عقد اشرتاك يف خدمات تطبيق إن غو40الجدول رقم (

 52 ..................................................................................................................................................... ): أعداد العامل� بالشركة 41الجدول رقم (

 52 ................................................................................................................................................ ): توز�ع املوظف� ع� اإلدارات42الجدول رقم (

 53 ..................................................................................... ): رصيد استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة 43الجدول رقم (

 53 ............................................................................................................................): حركة استثمارات املحافظ الخاصة بالشركة 44الجدول رقم (

 54 .................................................................................................................................. ): هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح45الجدول رقم (

 56 ............................................................................................................................... ): أعضاء مجلس اإلدارة وأم� سر املجلس 46الجدول رقم (

 60 ...................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لعبداإلله سعد محمد الدر�س 47الجدول رقم (

 60 ................................................................................................................. ): الس�ة الذاتية لعبدالله سعود عبدالعز�ز الرشود 48الجدول رقم (

 61 ........................................................................................................................ ): الس�ة الذاتية لسعد عبداإلله سعد الدر�س 49الجدول رقم (

 61 ........................................................................................................................ ): الس�ة الذاتية لصالح عبداإلله سعد الدر�س 50الجدول رقم (

 62 .......................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لعبدالله محمد ع� الكرب�ش 51الجدول رقم (

 62 ...................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية ألحمد محمد حمدي عبدالصمد 52الجدول رقم (

 63 ...................................................................................................................................................... ): أعضاء اإلدارة التنفيذية 53الجدول رقم (

 63 ......................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لسعد عبداالله سعد الدر�س 31الجدول رقم (

 63 ...................................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لبي� كالودي ف�نياو 55الجدول رقم (

 64 ..................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية إلبراهيم عدنان إبراهيم القدومي56الجدول رقم (

 64 ........................................................................................................................ ): الس�ة الذاتية لفيصل عبداالله سعد الدر�س 57الجدول رقم (

 65 ............................................................................................................................. ): الس�ة الذاتية لياسر عبدالعز�ز العو�بيل 58الجدول رقم (

 65 ..................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لألحمد محمد حمدي عبدالصمد 59الجدول رقم (

 67 ......................................................................................................................................................... ): أعضاء لجنة املراجعة60الجدول رقم (

 67 ......................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لعبدالله محمد ع� الكرب�ش 61الجدول رقم (

 67 ................................................................................................................................ ): الس�ة الذاتية لصالح عبداالله الدر�س 62الجدول رقم (

 67 ..................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لصالح الدين جميل كامل محمد 40الجدول رقم (

 69................................................................................................................................................. ): لجنة الرتشيحات واملكافآت64الجدول رقم (

 69.................................................................................................................. ): الس�ة الذاتية لعبدالله سعود عبدالعز�ز الرشود 65الجدول رقم (

 69....................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لعبداإلله سعد محمد الدر�س 66الجدول رقم (

 69...................................................................................................................... ): الس�ة الذاتية لصالح الدين جميل كامل محمد 67الجدول رقم (

 70 ............................................................................................................................................................  ): توز�ع األرباح68الجدول رقم (
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 فهرس األشكال 
 40 .......................................................................................................................................................... ): آلية العمل يف الشركة1الشكل رقم (

 55 .............................................................................................................................................. ): هيكل ملكية الشركة قبل الطرح2الشكل رقم (

 56 ...................................................................................................................................................... ): الهيكل التنظيمي للشركة3الشكل رقم (
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 صطلحاتامل و   التعر�فات 1
 للعبارات املستخدمة �� هذه النشرة:يب�ن ا�جدول التا�� قائمة بالتعر�فات واالختصارات 

 

 التعر�ف املصطلح أو االختصار املعرف 

 التجار�ة.  شركة بوابة األطعمة الشركة / املُصدر

 التجار�ة. شركة بوابة األطعمة إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 للشركة.النظام األسا�ىي  النظام األسايس 

  واالستثمار التجارة وزارة( التجارة وزارة وزارة التجارة
ً
 . السعودية العر�ية باململكة) سابقا

وزارة املوارد البشر�ة والتنمية  
 االجتماعية 

  االجتماعية والتنمية العمل وزارة( االجتماعية والتنمية البشر�ة املوارد وزارة
ً
 . السعودية العر�ية باململكة ) سابقا

 الطرح 
من إجما�� رأس مال الشركة ا�حا��،  %)20.00) سهم عادي تمثل �سبة (420,000وعشرون ألف (الطرح األو�� لعدد أر�عمائة  

 وسيتم تخصيص �امل أسهم الطرح ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن �� السوق املواز�ة (نمو). 

 .) سهم عادي من أسهم الشركة420,000أر�عمائة وعشرون ألف ( أسهم الطرح 

 ) سهم عادي متساو�ة القيمة.2,100,000ومائة ألف ( مليون�ن% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة 100.00 أسهم املساهم� قبل الطرح 

 ) سهم عادي متساو�ة القيمة.1,680,000% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة مليون وستمائة وثمانون ألف (80.00 أسهم املساهم� بعد الطرح 

 فرتة الطرح 
يوم من  تبدأ  ال�ي  يوم م)  12/03/2023(املوافق    ـه20/08/1444  األحد  الف��ة  (املوافق 24/08/1444  ا�خميس  إ��  هـ 

 . م)2023/ 16/03

 . م)2023/ 16/03هـ (املوافق 24/08/1444 ا�خميس هو تار�خ ��اية ف��ة الطرح �� يوم تار�خ اإلقفال

 املواز�ة. السوق  �� لغرض طرح اسهم الشركة ومن ثم اإلدراج الشركةأسهم  لت�جيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 

 ر�ال سعودي ل�ل سهم. ستة وخمسون ) 56( سعر الطرح  

 ) ر�االت سعودية.10سهم عادي بقيمة اسمية ( السهم 

 ر�االت سعودية للسهم الواحد.  ) 10عشرة ( القيمة االسمية 

 أو االعتباري. ال�خص الطبي�� الشخص 

 املكتتب 
 
ً
   �ل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا

ً
لقواعـد طـرح األوراق املاليـة واالل��امات املســتمرة   لالكتتاب فــي أسهم الشركة وفقـا

 وقواعــد اإلدراج ولشروط أحــ�ام االكتتاب. 

 % أو أك�� من أسهم الشركة والواردة أسما��م �� صفحة (ح) �� هذه النشرة.5مساهمو الشركة الذين يمل�ون  املساهمون الكبار

 .املكتتب ��االقيمة اإلجمالية لألسهم  متحصالت الطرح 

 .صا�� متحصالت الطرح �عد خصم مصار�ف الطرح صايف متحصالت الطرح 

 عند الرغبة �� االكتتاب. نموذج طلب االكتتاب الذي يجب ع�� املستثمر�ن استكمال �عبئتھ نموذج طلب االكتتاب 

 حساب االكتتاب  
اململكـة   فـي  العمـل  لـھ  تجـاري مرخـص  بنـك  لـدى  يتــم حسـاب  فيــھ  الطــرح  عمليــة  ان��ــاء  و�عــد  فيــھ،  الطــرح  إليـداع متحصــالت 

 تحو�لهـا إلـى حسـاب الشـركة أو حسـابات املسـاهم�ن البائعيـن.

  د�سم�� من �ل سنة ميالدية. 31السنة املن��ية بتار�خ  السنة املالية 

 القوائم املالية 

م والقوائم املالية األولية ا�ختصرة 2021د�سم�� من عام    31القوائم املالية املدققة للشركة عن السنة املالية املن��ية بتار�خ  

 ملعاي�� ا�حاسبة  م 2022يونيو من عام    30أشهر املن��ية ��    الستةلف��ة  
ً
الدولية   واإليضاحات املرفقة ��ا، وال�ي تم إعدادها وفقا

املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات    (IFRS)  قبل الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ناملعتمدة من  

 ).SOCPAاألخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن (
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القوائم املالية املراجعة ذات  
الغرض الخاص للشركة للسنة  

  ديسمرب 31املالية املنتهية يف 
 م 2021

م واإليضاحات املرفقة ��ا، 2021د�سم��    31إن القوائم املالية املراجعة ذات الغرض ا�خاص للشركة للسنة املالية املن��ية ��  

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� (
ً
) املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى ال�ي  IFRSتم إعدادها وفقا

). إن الغرض ا�خاص إلعداد القوائم املالية املراجعة ذات الغرض SOCPA��ا الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن (اعتمد

م  2020م يتمثل �� توحيد الف��ة املالية املراجعة للسنة املالية للعام 2021د�سم��  31ا�خاص للشركة للسنة املالية املن��ية �� 

د�سم�� )،   31يناير إ�� تار�خ    1شهر ميالدي تبدأ من تار�خ    12م بحيث ت�ون (2021سنة املالية للعام  مع الف��ة املالية املراجعة لل

حيث أن أول قوائم مالية ستصدر للشركة املساهمة حسب نظامها األسا�ىي ست�ون للف��ة منذ تار�خ قيدها بال�جل التجاري 

 م. 2021م�� د�س 31كشركة مساهمة مقفلة (من بداية تار�خ التحول) وح�ى 

 املساهمون البائعون 

 يو�ح ا�جدول اآل�ي تفاصيل املساهم�ن البائع�ن وعدد أسهمهم و�سب ملكي��م �� الشركة قبل الطرح و�عده:
 املساهمون البائعون ونسب ملكيتهم يف الشركة  ):1الجدول رقم (

 االسم 
 قبل الطرح 

عدد األسهم  
 املطروحة (سهم) 

 بعد الطرح
 العدد
 (سهم)

 النسبة
 (%) 

 العدد
 (سهم)

 النسبة
 (%) 

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 عبداالله سعد محمد الدر�س

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 هيفاء صالح ع� أبا الخيل 

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 سعد عبداالله سعد الدر�س 

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 صالح عبداالله سعد الدر�س 

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 احمد عبداالله سعد الدر�س

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 العنود عبداالله سعد الدر�س 

 % 11.43 240,000 60,000 % 14.29 300,000 فيصل عبداالله سعد الدر�س

املستثمرون املؤهل� من فئة  
 الجمهور 

0 0.00 % 0 420,000 20.00 % 

 % 100.00 2,100,000 420,000 % 100.00 2,100,000 اإلجمايل  

   املصدر: الشركة

 اململكة العر�ية السعودية ال�ي تفرض ع�� الشر�ات العاملة �� اململكة توظيف �سبة معينة من السعودي�ن.لوائح العمل ��  السعودة 

 يوم عمل 
أي يوم عمل فيما عدا يومي ا�جمعة والسبت وأي يوم ي�ون عطلة رسمية �� اململكة العر�ية السعودية أو أي يوم �غلق فيھ 

 .األخرى املؤسسات املصرفية أبوا��ا عن العمل بموجب األنظمة السار�ة واإلجراءات ا�ح�ومية 

 . م)2005/09/27 املوافق. (هـ23/ 1426/08 وتار�خ 51/م رقم املل�ي باملرسوم الصادر السعودي  العمل نظام نظام العمل 

 نظام الشركات 

(م/  رقم  املل�ي  املرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العر�ية  اململكة   �� الشر�ات  بتار�خ  3نظام  (املوافق  1437/ 28/01)  هـ 

تار�خ  2015/ 10/11  �� التنفيذ  ح��  دخل  والذي  (املوافق  07/1437/ 25م)  رقم  02/05/2016هـ  املل�ي  بالرسوم  واملعدل  م) 

 م)، وما يطرأ عليھ من �عديالت. 11/04/2018هـ (املوافق 07/1439/ 25) وتار�خ 79(م/

 نظام السوق املالية 
م)، وما يطرأ عليھ من 31/07/2003هـ (املوافق  1424/ 02/06وتار�خ    30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/

 �عديالت. 

 .التقو�م ال�جري  هـ

 .التقو�م امليالدي م

قواعد طرح األوراق املالية  
 وااللتزامات املستمرة 

القرار رقم   بموجب  املالية  السوق  عن مجلس هيئة  الصادرة  املستمرة  واالل��امات  املالية    2017-123-3قواعد طرح األوراق 

/  6/  2وتار�خ    30م) بناًء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/  2017/ 27/12هـ (املوافق    1439/  4/  9وتار�خ  

(املوافق  1424 (  م)،31/07/2003هـ  رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  وتار�خ  1- 94-2022واملعدلة  (املوافق   ـ ه24/01/1444) 

 م) وأي �عديالت تطرأ عل��ا 2022/ 22/08

 قواعد اإلدراج  

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

(املوافق  1439/04/09وتار�خ    2017-123-3 رقم2017/12/27هـ  قراره  بموجب  واملعدلة  بتار�خ    (1-104-2019)  م)، 

(2019/09/30(املوافق    ـه1441/02/01 رقم  قراره  بموجب  واملعدلة  بتار�خ  2021-22-1م)،  (املوافق   ـه1442/07/12) 
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م، واملعدلة بموجب  2022/02/13املوافق  ـه1443/07/12) وتار�خ 1-19-2022م)، واملعدلة بموجب قراره رقم (2021/02/24

بتار�خ  2022- 52-1قراره رقم (  وتار�خ    ) 2022-96-3(  قراره رقمم) واملعدلة بموجب  2022/04/13(املوافق    ـه1443/09/12) 

 وأي �عديالت يطرأ عل��ا.  م)06/09/2022هـ (املوافق 1444/ 10/02

 نشرة اإلصدار  
بموجب قواعد لت�جيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج �� السوق املواز�ة، وذلك الوثيقة املطلو�ة �شرة اإلصدار هذه، وهو 

 .طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة

 مستشارو الشركة املو�حة أسما��م ع�� الصفحة (هـ).  املستشارون 

 يق�ن املالية. يق� كابيتال 

 �ابيتال).شركة يق�ن املالية (يق�ن  املستشار املايل 

 شركة يق�ن املالية (يق�ن �ابيتال). مدير االكتتاب 

 مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة

 اململكة العر�ية السعودية.�� هيئة السوق املالية  هيئة السوق املالية أو الهيئة 

 شركة تداول السعودية 

 لقرار مجلس الوزراء بتار�خ  شركة تداول السعودية (شركة السوق املالية  
ً
)، املؤسسة وفقا

ً
ه 29/02/1428السعودية سابقا

 لنظام السوق املالية، و�� شركة مساهمة مقفلة سعودية، وا�جهة الوحيدة املصرح 2007/ 19/03(املوافق  
ً
م)، وذلك تنفيذا

 األوراق املالية وتداولها. لها بالعمل كسوق لألوراق املالية �� اململكة العر�ية السعودية، حيث تقوم بإدراج 

السوق املالية السعودية أو  
السوق املالية أو سوق األسهم أو 

 السوق 

 السوق املالية السعودية لتداول األسهم. 

 السوق املواز�ة 
تداول ف��ا األسهم ال�ي تم ��جيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية  

ُ
و   واالل��امات املستمرة" السوق ال�ي ت

 . "قواعد اإلدراج" 

 .السعودية األسهم لتداول  اآل�� النظام نظام تداول أو تداول 

 . شركةالا�جمعية العامة للمساهم�ن ��  الجمعية العامة 

 ا�جمعية العامة العادية للمساهم�ن �� الشركة. الجمعية العامة العادية 

 ا�جمعية العامة غ�� العادية للمساهم�ن �� الشركة.  الجمعية العامة غ� العادية 

 ح�ومة اململكة العر�ية السعودية.  الحكومة  

 فئات املستثمرون املؤهلون 

 املستثمرون املؤهلون هم أي من األ�خاص املذ�ور�ن أدناه:

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص 

 ُعّينت�ون مؤسسة السوق املالية قد تدارة شر�طة أن إل �� ممارسة أعمال ا امرخص له  مالية سوق  مؤسسة عمالء 

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل  

 ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ. 

  أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف  ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو

 ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع.

   ممارسة    اديرها مؤسسة سوق مالية مرخص له تالشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة ��

 أعمال اإلدارة. 

  ا�خليج العر�ية. الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول 

  .صناديق االستثمار 

  �� عل��ا  املنصوص  املتطلبات  والذين �ستوفون  املواز�ة  السوق   �� باالستثمار  لهم  املقيم�ن املسموح  غ��  األجانب 

 الدليل االس��شادي الستثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة.

  .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

  ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أ�خاص اعتبار�� 

   من أي  ويستوفون  اإليداع،  مركز  لدى  وحساب  اململكة   �� استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  أ�خاص 

 :املعاي�� اآلتية
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أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن   •

 املاضية
ً
  .تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. •

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  •

 ع�� الشهادة العامة للتعامل � •
ً
 .� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدة •
ً
 من جهة مع��ف ��ا دولًيا.  أن ي�ون حاصال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 الجمهور  

 :أدناه املذ�ور�ن غ�� األ�خاص  املستمرة  واالل��امات املالية األوراق طرح قواعد �� �ع�ى

صدر تا��� )1
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن )2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذي�ن وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3

صدر لتا��� التنفيذي�ن  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن لدى التنفيذي�ن  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
ُ
 .امل

 .) أعاله5أو  4، 3، 2، 1( �� إل��م  املشار أل�خاص ل أقر�اء أي )6

 .) أعاله6أو  5، 4، 3، 2، 1( �� إل��م املشاراأل�خاص  من أي عل��ا �سيطر شركة أي )7

 و�مل�ون  باالتفاق يتصرفون  الذيناأل�خاص  )8
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أك��) أو %5( مجتمع�ن معا

 فرتة الحظر 

   )12(  اث�ي عشر  أسهمهم مدة��  املذ�ور�ن �� الصفحة (ز) �� هذه النشرة التصرف    املساهم�ن  كبار  يحظر ع��
ً
من تار�خ   شهرا

، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة السوق املواز�ة بدء تداول أسهم الشركة ��  

 الهيئة املسبقة. 

 هم الشركة ألي ف��ة محددة من الزمن.حملة أس املساهم أو املساهمون 

 .األسهم محل الطرح �عد إدراجها �� السوق املواز�ة�ل �خص �ستثمر ��  املستثمر 

 اململكة العر�ية السعودية. اململكة 

 . أسهم الطرح �� السوق املواز�ة��  االستثمار�� مجموعة املؤثرات ا�حتملة ال�ي يجب اإلملام ��ا والتحوط لها قبل اتخاذ قرار  عوامل املخاطرة 

  للتقر�ر املايل عاي� الدوليةامل 
)IFRS ( 

 الدولية.  ا�حاسبة معاي�� مجلس عن الصادرة وتفس��ا��ا ا�حاسبية املعاي�� مجموعة

. (International Financial Reporting Standards) 

 / السنوات املالية  السنة املالية
  للشركة املعنية.  األسا�ىي التأسيس أو النظام عقد �� و��اي��ا بداي��ا وا�حددة املنشأة �شاط نتيجة لعرض  الزمنية الف��ة ��

 بأن السنة املالية للشركة تنت�ي �� 
ً
  د�سم�� من �ل عام. 31علما

الهيئة السعودية للمراجع�  
 ) SOCPAواملحاسب� (

 الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن �� اململكة العر�ية السعودية. 

 الئحة حوكمة الشركات 

القرار   بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشر�ات  حوكمة  (املوافق 1438/ 16/05بتار�خ    2017-16-8 رقمالئحة  هـ 

واملعدلة بقرار مجلس هيئة هـ، 28/01/1437وتار�خ  3م) بناًء ع�� نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/ 2017/ 13/02

 ، وما يطرأ عل��ا من �عديالت. )م22/08/2022(املوافق  هـ24/01/1444 وتار�خ 2022-94-1السوق املالية رقم 

 نطاقات 

العمل رقم   برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وز�ر  م)  10/09/2011هـ (املوافق  12/10/1432بتار�خ    4040تم اعتماد 

الوزراء رقم   قرار مجلس  ع��  (املوافق  12/05/1415بتار�خ    50القائم    البشر�ة   املوارد  وزارةم)، وقد أطلقت  27/10/1994هـ 

طاقات) لتقديم ا�حوافز للمؤسسات �ي تقوم بتوظيف املواطن�ن السعودي�ن، و�قيم باململكة برنامج (ن   االجتماعية  والتنمية

 هذا ال��نامج أداء أي مؤسسة ع�� أساس نطاقات محددة، و�� البالتي�ي واألخضر واألحمر. 

 هيئة الزكاة والضر�بة والجمارك
وا�جمارك والضر�بة  الز�اة     والدخل  الز�اة  مص�حة(  هيئة 

ً
و��) سابقا    ترتبط  ال�ي  ا�ح�ومية  جهاتا�  إحدى  ، 

ً
 بوز�ر  تنظيميا

 الضرائب.  وتحصيل الز�اة جباية املالية، و�� ا�جهة املو�لة بأعمال

 لمملكة العر�ية السعودية. الرسمية ل عملةال –ر�ال سعودي  الر�ال  
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 ) VAT( املضافة القيمة ضر�بة

  املضافة   القيمة  لضر�بة  املوحدة  االتفاقية  ع��  املوافقة)  م30/01/2017  املوافق(  هـ1438/ 02/05  بتار�خ  الوزراء  مجلس  قرر 

 ملنظومة   تضاف   جديدة  كضر�بة  م،2018  يناير  1  من  ابتداء  ��ا  العمل  بدأ  وال�ي  العر�ية  ا�خليج  لدول   التعاون   مجلس  لدول 

. العر�ي  ا�خليج  لدول   التعاون   مجلس  دول   و��  اململكة،  ��  محددة  قطاعات  قبل  من  ��ا  العمل  الواجب  األخرى   والرسوم  الضرائب

  ح��   القرار  هذا  ودخل%  15  إ��%  5  من  املضافة  القيمة  ضر�بة  �سبة  ز�ادة  اململكة  ح�ومة  وقررت  ،)5(%  الضر�بة  هذه  مقدار

  بالرعاية   املتعلقة  وا�خدمات  األساسية  األغذية(   م��ا  املنتجات  من  عدد  استثناء  تم  وقد  م،2020  يوليو  1  تار�خ  من  ابتداءً   التنفيذ

 ).والتعليم  ال�حية

 الوباء أو ف�وس كورونا 
 "�وفيد 

ً
"، حيث بدأ باالنتشار �� معظم دول العالم ومن  19 -هو مرض ف��و�ىي ُمعدي �ُعرف باسم (ف��وس �ورونا) واختصارا

 منظمة ال�حة العاملية بأنھ و�اء عاملي. م، وع�� أثر ذلك صنفتھ 2020ضم��ا اململكة العر�ية السعودية وذلك �� مطلع العام 

 من خالل وسائل التقنية ا�حديثة.  املطاعــم طلبــات توصيــل فــي املتخصصــة التطبيقــات هــي تطبيقات التوصيل 

 عوامل املخاطرة 
أسـهم الطـرح. راجـع القسـم  فـي االكتتاب��ـا والتحـوط لهـا قبـل اتخـاذ قـرار  اإلملامهـي مجموعـة مـن املؤثـرات ا�حتملـة التـي يجـب 

 صـدار هــذه.مـن �شـرة اإل  "عوامـل ا�خاطرة" )2(رقـم 



  

 عوامل املخاطرة  التعر�فات واملصطلحات 
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 عوامل املخاطرة 2
 إال  املطروحة بموجب هذه النشرةإن االستثمار �� األسهم  

ً
للمستثمر�ن القادر�ن ع�� تقييم مزايا ومخاطر هذا    ينطوي ع�� مخاطر عالية وقد ال ي�ون االستثمار ف��ا مالئما

 االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنھ.

 ستثمارال حتو��ا هذه النشرة �عناية بما ف��ا عوامل ا�خاطرة املبينة أدناه قبل اتخاذ قرار ايدراسة �افة املعلومات ال�ي   االكتتاب �� أسهم الطرحيتع�ن ع�� �ل من يرغب ��  
ً
 ، علما

  �شمل جميع ا�خاطر ال�ي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنھ من املمكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة �� الوقت ا�حا�� وال�ي من  البأن ا�خاطر املو�حة أدناه قد  

 .شأ��ا التأث�� ع�� عمليا��ا

 بصورة جوهر�ة إذا ما حدثت أو تحققت أي من ا�خاطر ال�ي  إن �شاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر س
ً
لبا

 
ً
 أ��ا جوهر�ة. باإلضافة إ�� أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا

ً
 بأ��ا غ�� جوهر�ة، لك��ا قد تحدث  تضم��ا هذا القسم وال�ي ترى إدارة الشركة حاليا

 .بالفعل وتصبح جوهر�ة

أن تحددها، أو    الشركة  دارة�� الوقت ا�حاضر بأ��ا جوهر�ة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتس�ى إل   الشركة  دارةإ   حقق أحد عوامل ا�خاطرة ال�ي �عتقدو�� حالة حدوث أو ت

�اح ع�� املساهم�ن وقد يخسر املستثمر سهم �� السوق و�ضعاف قدرة الشركة ع�� توزيع أر أل ال�ي �عت��ها �� الوقت ا�حا�� غ�� جوهر�ة، فإن ذلك قد يؤدي إ�� انخفاض سعر ا

 .�امل استثماره �� أسهم الشركة أو جزء منھ

تلك املذ�ورة �� هذا القسم، يمكن   بخالف توجد أي مخاطر جوهر�ة أخرى كما �� تار�خ هذه النشرة    الو�قر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنھ ع�� حد علمهم واعتقادهم، فإنھ  

 .املواز�ة السوق  �� طرحها سيتم ال�ي  األسهم ��ستثمار ال مر�ن باأن تؤثر ع�� قرارات املستث

 أو ال�ي �عت�� غ�� جوهر�ة،  إن ا�خاطر والش�وك املبينة أدناه مقدمة ب��تيب ال
ً
�ع�� عن مدى أهمي��ا. كما أن ا�خاطر والش�وك اإلضافية، بما �� ذلك تلك غ�� املعلومة حاليا

 عاله. قد ي�ون لها التأث��ات املبينة أ

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  1.2

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة ع� تنفيذ االسرتاتيجية   1.1.2

تنفيذ ا�خطة االس��اتيجية للشركة بنجاح ع�� سبيل املثال: تحس�ن كفاءة املنتجات أو التوسع بتطو�ر منتجات   مدى ع�� ر�حي��ا وتحس�ن إيرادا��ا ز�ادة ع�� الشركة قدرة �عتمد

اصلة  التوسع من خالل أ�شطة ت�املية. إن قدرة الشركة ع�� التوسع �� أعمالها �� املستقبل �عتمد ع�� قدر��ا ع�� مو   جديدة أوجديدة أو التوسع ا�جغرا�� أو التوسع بفتح فروع  

 ع�� ذلك،  تنفيذ وتحس�ن نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدار�ة بكفاءة و�� الوقت املناسب، وكذلك ع�� قدر��ا ع�� ز�ادة قواها العاملة وت
ً
در���ا وتحف��ها و�دار��ا. عالوة

قدرة وجدول التنفيذ الزم�ي ا�حدد لها، وقد تحتاج الشركة إ�� ا�حصول ع��  فإن أي خطط توسع �� األعمال �ع��م الشركة القيام ��ا �� املستقبل سوف تخضع للت�اليف امل

 ل�جدول الزم�ي ا�حدد لها ووفق الت�اليف املقدرة للمشرو 
ً
ع أو �� حال عدم تحقيق الر�حية تمو�ل إضا�� إلنجاز أي خطط توسع، و�ذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

د �عود ألسباب مختلفة بما ف��ا �غ�� حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو �� حال وجود خلل �� دراسة ا�جدوى، أو �� حال عدم قدرة املرجوة من هذه املشاريع والذي ق 

 ع�� الوضع التناف�ىي للشركة،
ً
وضعها املا�� ونتائج أعمالها    و�التا�� التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع��  الشركة ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل الالزم ملشاريعها، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 وتوقعا��ا املستقبلية. ور�حي��ا

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد الرتاخيص والتصار�ح والشهادات 2.1.2

  ا�حصر:  الل��اخيص ع�� سبيل املثال ا�حصول ع�� التصار�ح وال��اخيص واملوافقات النظامية ا�ختلفة فيما يتعلق بأ�شط��ا وا�حافظة عل��ا. و�شمل هذه ا يتع�ن ع�� الشركة

صادرة عن وزارة الشؤون    ورخص بلدي  ت�جيل �� ضر�بة القيمة املضافةال الز�اة وشهادة  شهادات  شهادات ��جيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة، شهادات السعودة و 

تار�خ هذه النشرة (لال .  ترخيص واجهة الر�اض و   البلدية والقرو�ة واإلس�ان  راجع القسم وكما �� 
ً
طالع ع�� ال��اخيص والشهادات ا�ح�ومية ال�ي حصلت عل��ا الشركة فضال

) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" �� هذه النشرة ). وقد حصلت الشركة ع�� جميع ال��اخيص النظامية الالزمة لنشاط  3ا�ح�ومية" من القسم ( ) "ال��اخيص16.3الفر�� (

 والزالت جميع تلك ال��اخيص والشهادات سار�ة املفعول ح�ى تار�خ هذه النشرة. الشركة ا�حا�� 

عمالها أو إذا تم �عليق أو ان��اء أي من تراخيصها أو إذا تم  أل مة  الز إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصار�حها وشهادا��ا ا�حالية أو ا�حصول ع�� أي من ال��اخيص ال 

طلب م��ا �� إل ا�حصول ع�� الرخص والتصار�ح والشهادات ا  ع��  ، أو �� حالة عدم قدرة الشركةللشركة�شروط غ�� مناسبة  تجديد أي من تلك ال��اخيص  
ُ
ضافية ال�ي قد ت

كتجديد ال��اخيص  (للشركة    أو تجميد جميع ا�خدمات ال�ي تقدمها ا�جهات الرقابية  الشركةق  ال غإتناع عن القيام بأعمالها � الماملستقبل، فإن ذلك قد �عرض الشركة للتوقف وا
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، مما سينتج  تفرضها ا�جهات ذات العالقة بال��اخيص والتصار�ح والشهادات  أو �عرضها لغرامات مالية  )�خ...إتال قامة ونقل الكفاإلواستخراج التأش��ات ورخص ا  والشهادات

 .الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية ري ع�� أعمالسل�ي وجوهوالذي بدوره سيؤثر �ش�ل عنھ �عطل عمليات الشركة وتكبدها ت�اليف إضافية 

 املخاطر املتعلقة باالعتماد ع� املوظف� الرئيسي� واإلدارة التنفيذية  3.1.2

 لضمان املؤهل�ن األ�خاص  وتوظيف تقطابالشركة إ�� اس �عتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح ع�� خ��ات وكفاءات إدار��ا التنفيذية واملوظف�ن الرئيسي�ن، و��دف 

الشركة إ�� ز�ادة رواتب موظف��ا ل�ي تضمن بقاءهم أو الستقطاب �وادر جديدة ذات مؤهالت   السليم. كذلك ستحتاج والتشغيل خالل اإلدارة الفعالة من األعمال وجودة كفاءة

 من كبار 
ً
التنفيذي�ن أو املوظف�ن املؤهل�ن ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى ا�خ��ة واملؤهالت و�ت�لفة مناسبة للشركة  وخ��ات مناسبة. وعليھ إذا خسرت الشركة أيا

 ع�� أعمال الشركة
ً
 وجوهر�ا

ً
 سلبيا

ً
 عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. ونتائج فسي�ون لذلك تأث��ا

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظف� أو سوء سلوكهم  4.1.2

تصرف نيابة ع��ا دون  شركة أخطاء من املوظف�ن أو سوء سلوك، �الغش واألخطاء املتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة وال��و�ر و�ساءة استخدام ممتل�ا��ا والقد تواجھ ال

  ا�حصول ع�� التفو�ضات اإلدار�ة املطلو�ة. و�التا�� قد ي��تب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عق
ً
و�ات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلبا

 و�ش�ل جوهري ع�� سمعة الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.

 العمالء قبل  من  املطلوبة  واملواصفات الجودة بمعاي� االلتزام بعدماملتعلقة  املخاطر 5.1.2

بنفس    �اع�� االستمرار بتقديم منتجا�  الشركة  عدم قدرة�� حال  االستمرار �� تقديم نفس مستوى جودة منتجا��ا، ولكن  �ا من خالل  ��س�� الشركة إ�� ا�حافظة ع�� رضا عمال

 ع�� سمع  ، فإن ذلك مستوى ا�جودة
ً
نتائج   ع�� مبيعات الشركة و�التا�� ع��  ي وجوهري ش�ل سل��لدى عمال��ا و�التا�� العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر    ��اسوف يؤثر سلبا

 .العمليات التشغيلية واملالية

 املخاطر املتعلقة باالئتمان   6.1.2

االئتمان �� عدة حاالت مؤقتة أو دائمة م��ا وجود أرصدة   عندما ��جز أحد األطراف عن الوفاء بال��ام ما�� مع�ن للطرف اآلخر. وقد تواجھ الشركة مخاطر  االئتمانتنشأ مخاطر  

 .مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بال��اما��ا تجاه الشركة، وغ��ها

بلغ صا�� رصيد املدينون التجار�ون للشركة  2020د�سم��    31كما ��   ()  561,297(م  من مجموع    )%3.01ل �سبة (%) من مجموع املوجودات، وتمث0.84ر�ال سعودي تمثل 

 املوجودات املتداولة. 

%) من مجموع  8.27من مجموع املوجودات، وتمثل �سبة (  )%1.61سعودي تمثل (  ) ر�ال1,393,057م بلغ صا�� رصيد املدينون التجار�ون للشركة (2021د�سم��    31وكما ��  

 املتداولة. املوجودات

بلغ صا�� رصيد املدي2022يونيو    30كما ��   (  )1,032,684(نون التجار�ون للشركة  م  وتمثل �سبة (%1.50ر�ال سعودي تمثل  ) من مجموع  %9.26) من مجموع املوجودات، 

 املوجودات املتداولة.

 :  م 2022  يونيو 30��  وكمام 2021د�سم��  31وكما ��   2020د�سم��  31كما �� يو�ح ا�جدول التا�� تحليل متعلق بأعمار الذمم املدينة التجار�ة 

 م 2022يونيو  30يف  وكمام  2021ديسمرب   31وكما يف   2020ديسمرب  31): جدول أعمار الذمم املدينة كما يف 2الجدول رقم (

 جدول أعمار الذمم املدينة
 التجار�ة

 م2022 يونيو 30كما يف  م2021ديسمرب  31كما يف  م2020ديسمرب  31يف  كما

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%) 

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%) 

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%) 

 100.00% 1,032,684 100.00% 1,393,057 100.00% 561,297 يوم  30يوم واحد إ�� 

 - - - - - - يوم 60يوم إ��  31

 - - - - - - يوم 90يوم إ��  61

 - - - - - - يوم 90أك�� من 

 % 100.00 1,032,684 % 100.00 1,393,057 % 100.00 561,297 اإلجمايل 

مخصص خسائر ائتمانية 
 متوقعة

0 0 0 0 
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 1,032,684 1,393,057 561,297 صايف الذمم املدينة

 املصدر: الشركة 

 سدادها   يتم  مبيعا��ا  معظم  إ��  اإلشارة  مع  يوم،)  30لف��ة تصل بحد أق�ىى إ�� (  والشر�ات وا�جهات ا�ح�ومية  من فئة تطبيقات التوصيل  لعمال��ا  ائتمان  ف��ة  بمنح  الشركة  تقوم

 
ً
 لعدم وجود ذمم مدينة مش�وك �� تحصيلها أو �� ذمم مدينة  أنھ وح�ى تار�خ هذه النشرة، ال  كما.  البيع  عند  نقدا

ً
يوجد لدى الشركة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة نظرا

 �ات طو�لة. بف�

ما��م التعاقدية مع الشركة، فإن  و�� حال عدم تمكن تطبيقات التوصيل وأي مدينون آخرون من �سديد املبالغ املستحقة عل��م سواًء إلفالسهم أو عدم رغب��م بالوفاء بال��ا

الشركة إما إ�� القضاء أو س��فع قيمة ا�خصصات ال�ي يتوجب عل��ا ذلك س��يد من احتمالية ارتفاع قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، و�� مثل هذه ا�حاالت ست�جأ  

و�و�ح ا�جدول ،  �ا وتوقعا��ا املستقبليةتجني��ا لتغطية قيمة ا�خسائر االئتمانية املتوقعة، مما سي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أر�اح الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا�

 م: 2022يونيو  30 م وكما ��2021 د�سم��  31م وكما �� 2020د�سم��  31ون لعمالء الشركة كما �� التا�� حجم ال��كز �� أعمار الدي

 ): تركز الذمم املدينة التجار�ة للعمالء 3الجدول رقم (

 العميل اسم
 م2020 ديسمرب 31 يف كما

 (%) التجار�ة املدينة الذمم إجمايل من النسبة ) سعودي(ر�ال  القيمة

 68.67% 385,427 جاهز  شركة

 24.14% 135,492 شركة شيفز

 3.27% 18,330 شركة لقم�ي 

 1.00% 5,623 شركة وليم 

 97.07% 544,872 املجموع

 العميل اسم
 م2021 ديسمرب 31 يف كما

 ) سعودي(ر�ال  القيمة ) سعودي(ر�ال  القيمة

 43.97% 612,510 جاهز  شركة

 21.48% 299,209 شركة شيفز

 8.61% 120,009 شركة ميدل بيست

 7.40% 103,091 صندوق املوارد البشر�ة

 5.50% 76,590 مطعم فش فيس 

 86.96% 1,211,410 املجموع

 العميل اسم
 م2022يونيو  30 يف كما

 ) سعودي(ر�ال  القيمة ) سعودي(ر�ال  القيمة

 46.86% 483,916 جاهز  شركة

 26.00% 268,506 شركة شيفز

 10.98% 113,357 شركة عنقاء للتجارة

 7.56% 78,044 شركة صلة الر�اضية 

 3.86% 39,813 شركة هنجر ستيشن

 95.25% 983,637 املجموع

 املصدر: الشركة 

 توقع قدر��م املستقبلية باالل��ام �ش�ل دقيق. و�� حالة عدم ال��ام ال �ستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف ال�ي تتعامل معهم �� الوفاء بال��اما��م، و�� ال 
ً
�ستطيع أيضا

لشركة ومصار�فها وتدفقا��ا  املدين�ن �سداد مستحقات الشركة أو التأخر �� تحصيل الذمم املدينة م��م، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� توفر السيولة �حاجات ا

 سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. النقدية، و�التا�� سيؤثر �ش�ل
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 املخاطر املتعلقة بعدم وجود مخصص للذمم املدينة التجار�ة  7.1.2

 تار�خ تقديم طلب ��جيل وطرح األوراق املالية ا�خاضعة لهذه النشرة.  لمباشرة    السابقة  الثالث  األعوام  خالل  التجار�ة  املدينة  للذمم  مخصص  بت�ون   الشركة  تقم  لم
ً
  أن  علما

  ع��   م 2022  يونيو  30  ��  وكما   م2021د�سم��    31وكما ��    م2020  د�سم��  31  ��  كما سعودي  ر�ال )  1,032,684(و)  1,393,057(و) 561,297(  بلغ  التجار�ة  املدينة  الذمم  رصيد

م  2022يونيو    30وكما ��    م 2021د�سم��    31وكما ��  م  2020د�سم��    31كما ��    الشركة  موجودات  إجما��  من%)  1.50(و%)  1.61(و%)  0.84(  �سبتھ  ما  ش�لت  وال�ي  التوا��،

م ع��  2022يونيو  30وكما ��  م2021د�سم��  31وكما ��  م2020د�سم��  31كما ��  الشركة إيرادات إجما�� من%) 3.25(و%) 2.33(و%) 1.08( �سبتھ ما وش�لت  التوا��، ع��

  الشركة  تقوم  أن  إ��  سيؤدي  ذلك   فإن  الذمم  لهذه  مخصص  وجود  وعدم  تحصيلها  ع��  الشركة  قدرة   عدم  مع  وتقادمها  التجار�ة  الدينة  الذمم  أعمار  ارتفاع  حال  و��.  التوا��

 . املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أر�اح ع�� وجوهري  سل�ي �ش�ل التأث�� و�التا�� الذمم هذه �شطب

 بوقوع الكوارث الطبيعية  تعلقةاملخاطر امل  8.1.2

أمينية �افيھ عل��ا وال�ي ال تتوفر �غطية ت   والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى   وا�حرائق  مثل الفيضاناتالشركة    وفروع  قد يؤدي أي ضرر من ال�وارث الطبيعية يصيب مرافق

 راجع القسم الفر�� ( 
ً

) "خلفية عن الشركة وطبيعة  3) "وثائق التأم�ن ا�خاصة بالشركة" من القسم (3.13(باستثناء املمتل�ات ال�ي تم التأم�ن عل��ا) (وملز�د من املعلومات، فضال

  أعمالها" �� هذه النشرة)
ً
ت�اليف كب��ة وطائلة. و�� حال تكبدت الشركة ت�اليف جراء وقع ال�وارث الطبيعية ، فإنھ سيؤثر  ة، إ�� تكبد الشركأو ال تتوفر �شروط معقولة تجار�ا

 ع�� نتائجها التشغيلية. و�� حالة حدوث �وارث طبيعية و�ضرارها بمرافق    واالل��ام�شدة ع�� قدرة الشركة ع�� أداء وممارسة عمليا��ا  
ً
بمتطلبا��ا التعاقدية، و�التا�� التأث�� سلبا

 وأصول الشركة، فسي�ون لذلك أثر سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

 ستقبالً بتوفر التمو�ل م تعلقةاملخاطر امل  9.1.2

تمد ع�� رأس مال الشركة  قد تحتاج الشركة إ�� ا�حصول ع�� قروض و�سهيالت بنكية لتمو�ل خطط التوسع �� املستقبل، ومن ا�جدير بالذكر، أن ا�حصول ع�� التمو�ل �ع

ن �شأن حصولها ع�� التمو�ل املناسب إذا استدعت ا�حاجة، لذلك  ومركزها املا�� وتدفقا��ا النقدية والضمانات املقدمة و�جلها االئتما�ي. وال �عطي الشركة أي تأكيد أو ضما

ھ أثر سل�ي وجوهري ع��  فإن عدم قدرة الشركة ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل الذي تحتاجھ من جهات ممولة، أو تمو�ل �شروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سي�ون ل

 أداء الشركة وعمليا��ا التشغيلية وخططها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمو�ل  10.1.2

  بقيمةمتوافقة مع الضوابط الشريعة    ائتمانيةم) ع�� اتفاقية لتسهيالت  09/2020/ 14هـ (املوافق  1442/ 03/02مع بنك الر�اض بتار�خ    التجار�ةأبرمت شركة بوابة األطعمة  

(   تبلغ  إجمالية ��ا ��  االتفاقيةاملال العامل، �سري هذه    ) ر�ال سعودي لغرض تمو�ل رأس18,000,000ثمانية عشر مليون  تار�خ تحر�رها و�نت�ي العمل  هـ  1445/ 19/02 من 

م)  09/2021/ 22هـ (املوافق  15/02/1443بوابة األطعمة التجار�ة مع بنك الر�اض بتار�خ    شركة  أبرمت  كمام) وت�ون قابلة للتجديد بموافقة الطرف�ن.  14/09/2023(املوافق  

) ر�ال سعودي 10,000,000( مالي�ن ةم) ع�� اتفاقية �سهيالت متوافقة مع الضوابط الشريعة بقيمھ إجماليھ عشر 2022/ 05/04هـ (املوافق 04/09/1443بتار�خ وتم تجديدها 

 . لغرض تمو�ل استثمارات محفظة الشركة االستثمار�ة �� أسهم الطروحات األولية �� السوق املالية السعودية

م) وت�ون قابلة للتجديد بموافقة الطرف�ن. وقد حصلت الشركة ع�� عدم 14/09/2023هـ (املوافق  19/02/1445 من تار�خ تحر�رها و�نت�ي العمل ��ا ��  االتفاقية�سري هذه   

 � التغ�� �� �سب امللكية للشر�اء ا�حالي�ن.دراج أسهمها �� السوق املواز�ة مما سينتج عنھ �غ�� �� هي�ل رأس املال و�التا� إل م 07/08/2022مما�عة بنك الر�اض بتار�خ 

 مع بنك الر�اض:  التسهيالت التفاقياتوفيما ي�� م�خص 

 

 : ملخص اتفاقيات التسهيالت مع بنك الر�اض: )4(الجدول رقم 

 م
أسم 
 البنك

 نوع االتفاقية

الحد 
األقىص  

للتسهيالت  
(ر�ال 

 سعودي)  

 الضمانات    تفاصيل التسهيالت

1 
بنك  

 الر�اض

�سهيالت إتفاقية 

ائتمانية لغرض 

تمو�ل رأس املال  

 العامل  

18,000,000 

ضمن التمو�ل املدعوم من قبل   تمو�ل تورق

البنك املركزي السعودي من خالل استيفاء 

 وفق التا��:كفالة برنامج كفالة 

حدود املبلغ : خمسة عشر مليون   •

 ) ر�ال سعودي15,000,000(

طر�ق   – رهن عقار مملوك للشركة يقع �� �� السليمانية  •

)  28,677,373العرو�ة بمدينة الر�اض بقيمة دف��ية تبلغ (

(للمز�د من   م 2022يونيو   30ر�ال سعودي كما �� تار�خ 

التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم الفر�� �عنوان (الرهونات 

 لشركة) من هذه النشرة.  ع�� عقارات ا
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هامش الر�ح : �سبة ثابتة تبلغ   •

 %) ع�� أساس سنوي 4.00(

  6ف��ة السداد للمبالغ املستخدمة :  •

ط شهري  قس 30أشهر ف��ة سماح + 

 ف��ة السماح.  ان��اء تبدأ �عد 

مقدمة من  تضامنية وأداء كفالة بموجب إقرار كفالة غرم  •

سعد محمد الدريس �غطي �سبة  عبداإللھ /قبل املساهم

 %) من إجما�� قيمة التسهيالت. 100.00(

كفالة برنامج كفالة صندوق التنمية الصنا�� السعودي  •

 التمو���.   % من ا�حد95بنسبة 

 بقيمة بوابة األطعمة التجار�ةكة مقدم من شر سند ألمر  •

) ر�ال سعودي و�ضمان  15,000,000( خمسة عشر مليون 

 عبداإللھ سعد محمد الدريس.   /املساهم

ر�ال سعودي �سعر السايبور   3,000,000

ا طوال مدة املشروع املمول 
ً
%  2.50مضاف

 رسوم ع�� أساس سنوي.

 التا��:  تورق وفقتمو�ل  

ثالثة مالي�ن   حدود املبلغ : •

) ر�ال سعودي)، مع  3,000,000(

وجود حد اد�ى بقيمة مائة ألف 

) ر�ال سعودي وحد أع�� 100,000(

)  1,000,000بقيمة واحد مليون (

 ر�ال سعودي

% ع��  2.25هامش الر�ح : سايبور + •

 أساس سنوي. 

حد أد�ى شهر واحد   التمو�ل: ف��ة •

 و�حد أق�ىى اث�ى عشر شهر.  

2 
بنك  

 الر�اض 

�سهيالت إتفاقية 

ائتمانية لغرض 

 استثماراتتمو�ل 

محفظة الشركة 

  أسهم ��االستثمار�ة 

  السوق  �� مدرجة

 السعودية املالية

10,000,000 

التمو�ل املدعوم من قبل   تورق ضمنتمو�ل  

البنك املركزي السعودي من خالل استيفاء 

 وفق التا��:كفالة برنامج كفالة 

حدود املبلغ: عشرة مالي�ن   •

 ) ر�ال سعودي10,000,000(

هامش الر�ح : سايبور   •

 % ع�� أساس سنوي.1.50+

ف��ة السداد للمبالغ  •

املستخدمة : خالل ف��ة 

) يوم من تار�خ  90�سع�ن (

 أي عملية.  تنفيذ 

•  
ً
 نافذا

ً
 ولصا�حھ �افة ما  رهن لصا�ح بنك الر�اض رهنا

ً
والزما

 وأوراقيخصها من حسابات استثمار�ة وموجودا��ا من نقد 

دولية  أوسهم و�افة موجودا��ا من أسهم محلية (األ مالية 

، والسندات،  ونقد وا�حسابات االستثمار�ة وغ�� االستثمار�ة

قد، وأية أصول مستثمرة ��  وتوزيعا��ا، وأدوات أسواق الن

ما  حسابات الوساطة الدولية وصناديق االستثمار)، وكذلك 

��ا من مشتمالن وحقوق ومنافع، مثل تجزئة األسهم،   قي�ح

وأسهم املنحة، وأر�اح األسهم، و�افة ا�حقوق العائدة لألوراق  

 املالية املودعة لدى أم�ن حفظ الرهن (شركة الر�اض املالية.  

مقدمة من  تضامنية وأداء كفالة بموجب إقرار كفالة غرم  •

سعد محمد الدريس �غطي �سبة  عبداإللھ /قبل املساهم

 %) من إجما�� قيمة التسهيالت. 100.00(

 بقيمة بوابة األطعمة التجار�ةمقدم من شركة سند ألمر  •

) ر�ال سعودي 10,400,000( عشرة مالي�ن وأر�عمائة ألف

 اإللھ سعد محمد الدريس. عبد /املساهمو�ضمان 

 املصدر: الشركة 

 التسهيالت مع بنك الر�اض كالتايل:  اتوفيما ي� ملخص الحركة التفاقي

 

 اتفاقية تمو�ل رأس املال العامل:   •
 ملخص الحركة التفاقيات تمو�ل رأس املال العامل مع بنك الر�اض:  :)5(الجدول رقم 

 بيان 

 (بالر�ال السعودي) 

  31كما يف السنة املالية املنتهية 
 م2020ديسمرب 

  31كما يف السنة املالية املنتهية 
 م2021ديسمرب 

  30كما يف الفرتة املالية املنتهية 
 م2022يونيو 

 18,000,000 18,000,000 18,000,000 القرض: سقف 

    املبالغ مستخدمة ع�� ش�ل : 

 0 0 0 م�حو�ات 

 0 0 0 خطابات ضمان
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 0 0 0 اعتمادات مستندية  

 3,577,292 15,395,913 4,082,337 تمو�ل رأس مال عامل  

 0 0 0 شراء أصول  

 0 0 0   تمو�ل مشاريع

 3,577,292 15,395,913 4,082,337 مجموع املبالغ املستخدمة 

 100,380 317,635 191,301 إجمايل الرسوم البنكية 

 %2.81 %2.06 % 69.4 نسبة الرسوم البنكية  

 املصدر: الشركة 

 

 وفيما ي� ملخص الرصيد التفاقية القرض مع بنك الر�اض: 

 

   بنك الر�اض   تمو�ل رأس املال العامل مع تسهيالت رصيد اتفاقية  :)6(الجدول رقم 

 البند (ر�ال سعودي) 
  31املنتهية يف  السنة املالية

 م2020ديسمرب 
ديسمرب  31املنتهية يف  السنة املالية

 م2021
  يونيو 30املنتهية يف  الفرتة املالية

 م 2022

 14,671,381 8,823,704 9,171,209 رصيد أول املدة 

 3,577,292 15,395,913 4,082,337    الف��ة السنة/ املستخدم خالل

 7,773,433 9,548,236 4,429,842  املسدد خالل الف��ة

 10,475,240 14,671,381 8,823,704 رصيد ��اية املدة  

 املصدر: الشركة 

 اتفاقية تمو�ل محفظة الشركة االستثمار�ة:  •
 الر�اض: الشركة االستثمار�ة مع بنك  محفظةملخص الحركة التفاقيات تمو�ل  :)7(الجدول رقم 

 بيان 

 (بالر�ال السعودي) 

  31كما يف السنة املالية املنتهية 
 م2020ديسمرب 

  31كما يف السنة املالية املنتهية 
 م2021ديسمرب 

  30كما يف السنة املالية املنتهية 
 م2022يونيو 

 10,000,000 10,000,000 0 سقف القرض : 

    املبالغ مستخدمة ع�� ش�ل: 

 0 0 0 م�حو�ات 

 0 0 0 خطابات ضمان

 0 0 0 اعتمادات مستندية  

 0 0 0 تمو�ل رأس مال عامل  

 513,536 7,549,658 0  أسهم استثمار�ةشراء 

 0 0 0 تمو�ل مشاريع  

مجموع املبالغ  
 املستخدمة 

0 7,549,658 513,536 

 1,637 47,822 0 إجمايل الرسوم البنكية 

 %0.32 0.63% 0.00% نسبة الرسوم البنكية  

 املصدر: الشركة 

 الر�اض: مع بنك  التسهيالت لتمو�ل املحفظة االستثمار�ة للشركةوفيما ي� ملخص الرصيد التفاقية 

 

   مع بنك الر�اض التسهيالت لتمو�ل املحفظة االستثمار�ة للشركةرصيد اتفاقية  :)8(الجدول رقم 

 البند (ر�ال سعودي) 
ديسمرب  31املنتهية يف  السنة املالية

   م2020
ديسمرب  31املنتهية يف  السنة املالية

  م2021
  يونيو 30املنتهية يف  الفرتة املالية

   م2022
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 2,890,850 0 0 رصيد أول املدة

 السنة/ املستخدم خالل

 الف��ة
0 7,549,658 513,536 

 3,404,386 4,658,808 0 املسدد خالل الف��ة

 0 2,890,850* 0 رصيد ��اية املدة

 املصدر: الشركة 

 ع�� حساب استثمارات ضمن قائمة املركز  2021د�سم��    31املعلومات كما �� تار�خ * يمثل هذا الرصيد املبالغ املدفوعة مقابل االستثمار �� شركة جاهز الدولية لتقنية نظم  
ً
م، وقد تم تصنيفها كمبالغ مدفوعة مقدما

  م.2021د�سم��  31املا�� املعدة لغرض خاص للسنة املالية املن��ية �� 

 

اتفاقية املرابحة وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل الشركة �� حالة إخالل لبنود االتفاقية؛ و�ذا  و   القرض وقد تطلب ا�جهات التمو�لية ضمانات أخرى مقابل  

،  ا�جهة املقرضةطل��ا  ت و لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد  ، أاملرابحة  واتفاقيات  القرض اتفاقية  لم تتمكن الشركة من الوفاء بال��امات السداد امل��تبة عل��ا بموجب  

حصيل الضمانات املقدمة من الشركة. أو أخلت �� املستقبل بأي من االل��امات أو التعهدات ا�خاصة بالدين امل��تب عل��ا، فقد تطلب ا�جهة املقرضة سداد الدين ع�� الفور وت 

، قد ال تتمكن الشركة من ا�حصول ع�� مصادر تمو�ل بديلة �افية للوفاء �سداد  ا�جهات املمولةلقضائي ع�� األصول املرهونة لصا�ح  و�� هذه ا�حالة و / أو �� حال التنفيذ ا

 .الدين. وسي�ون ألي من هذه العوامل تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية

إ�� ز�ادة مصار�ف الشركة كما أن ز�ادة مديونية الشركة سيؤدي   ي��تب ع�� مديونية الشركة ز�ادة �� معدالت الفائدة، مماسيؤدي بدوره  إ�� �عرضها �خاطر إضافية، وقد 

ى املديونية إ�� ا�حد الصافية، و�جعلها أك�� عرضة للمخاطر املتعلقة بالتقلبات السلبية �� السوق و�� الوضع االقتصادي العام، كما قد يؤدي ارتفاع مستو   أر�احهاوانخفاض  

قد يدفعها إ�� القيام �عمليات غ�� اس��اتيجية لبيع أصول أو التصرف ف��ا، كما قد يحد من قدر��ا ع�� ا�حصول   أومن قدرة الشركة ع�� القيام �عمليات استحواذ اس��اتيجية،  

 ال
ً
يود مفروضة ع�� آلية توزيع األر�اح، إال أنھ قد يتضمن أي من عقود التمو�ل املستقبلية أي تتضمن أي ق ع�� تمو�ل إضا��. وع�� الرغم من اتفاقيات التمو�ل املوقعة حاليا

 ع�� أعمال الشركة أو آلية توزيع األر�اح.
ً
  �عهدات تفرض قيودا

حال إخالل الشركة   أنھ ��ة املو�حة أعاله، إال  وكما �� تار�خ هذه النشرة، فإن الشركة لم تواجھ أي حاالت تخلف عن السداد أو إعادة جدولة ألي من االتفاقيات التمو�لي

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج بال��اما��ا التعاقدية مع ا�جهات املمولة سيؤدي إ�� التأث�� ع�� سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية ضد الشركة
ً
، مما ينعكس سلبا

 . عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية

 ملتعلقة بالضمانات الشخصية املخاطر ا  11.1.2

ع�� �امل التسهيالت البالغ حدها   تضامنية  وأداء  غرم  وكفالة  �سهيالت ائتمانية لتمو�ل متطلبات رأس املال العامل مع بنك الر�اض مضمونة بإقرار  اتفاقيةقامت الشركة بإبرام  

ر�ال سعودي من قبل املساهم السيد/ عبدااللھ سعد محمد الدريس، كما أن التسهيالت مضمونة بكفالة صندوق التنمية الصناعية   )18,000,000ثمانية عشر مليون (االئتما�ي  

) ر�ال  15,000,000مقدم من شركة بوابة األطعمة التجار�ة بقيمة خمسة عشر مليون ( %) من ا�حد التمو���، كما أن التسهيالت مضمنة �سند ألمر  95.00السعودي بنسبة (

 . سعودي و�ضمان املساهم/ عبداإللھ سعد محمد الدريس

) ر�ال سعودي لغرض 10,000,000عشرة مالي�ن (تبلغ  إجماليھ    ةبوابة األطعمة التجار�ة مع بنك الر�اض اتفاقية �سهيالت متوافقة مع الضوابط الشريعة بقيم  شركة  كما أبرمت

ع�� �امل التسهيالت البالغ    تضامنية  وأداء  غرم  وكفالة  مضمونة بإقرارتمو�ل استثمارات محفظة الشركة االستثمار�ة �� أسهم الطروحات األولية �� السوق املالية السعودية  

سند ألمر مقدم من املساهم السيد/ عبدااللھ سعد محمد الدريس، كما أن التسهيالت مضمونة بموجب  ر�ال سعودي من قبل    )10,000,000(  ة مالي�نعشر حدها االئتما�ي  

 ) ر�ال سعودي و�ضمان املساهم/ عبداإللھ سعد محمد الدريس. 10,400,000شركة بوابة األطعمة التجار�ة بقيمة عشرة مالي�ن وأر�عمائة ألف (

ل ع�� الضمانات من �ل من املساهم�ن املذ�ور�ن أعاله، فإنھ سي�ون من الصعب ع�� الشركة ا�حصول ع�� التسهيالت البنكية و�التا�� �� حال عدم مقدرة الشركة ع�� ا�حصو 

ل سل�ي رهن جزء أو جميع أصول الشركة مما سيؤثر �ش�  -  ع�� سبيل املثال ال ا�حصر-املطلو�ة، أو ستضطر مقابل ا�حصول ع�� التسهيالت البنكية إ�� تقديم ضمانات أخرى  

 وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

   الر�اض بنكبالرهن ع� أصول الشركة من قبل  املتعلقة املخاطر 12.1.2

�� السوق ولية  الشركة االستثمار�ة �� أسهم الطروحات األ أبرمت الشركة مع بنك الر�اض اتفاقيات �سهيالت ائتمانية لغرض تمو�ل رأس املال العامل وتمو�ل استثمارات محفظة  

 راجع القسم الفر�� (  االتفاقياتاملالية السعودية،  
ً
) "قائمة العقارات  1.15.3مضمونة برهونات عقار�ة لعقار مملوك للشركة (لالطالع ع�� العقارات اململوكة للشركة فضال

اململوكة للشركة (لالطالع ع�� تفاصيل   االستثمار�ة   ا�حفظة  ومضمونة برهنفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" �� هذه النشرة)،  ) "خل3التجار�ة ال�ي تمتلكها الشركة" من القسم (
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 راجع القسم الفر�� (  االستثمار�ة،  محفظة الشركة
ً
ن الشركة وطبيعة ) "خلفية ع3) "استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الر�ح وا�خسارة" من القسم (3.18فضال

 أعمالها" �� هذه النشرة). 

بأي من االل��امات أو التعهدات ا�خاصة    إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بال��امات السداد امل��تبة عل��ا بموجب االتفاقيات املوقعة مع ا�جهات املمولة، أو أخلت �� املستقبل

يمة التمو�ل ع�� الفور والبدأ بإجراءات التنفيذ القضائي ع�� األصول املرهونة، وعليھ سي�ون ألي من هذه العوامل  باالتفاقيات، فسي�ون ل�جهات املمولة ا�حق بطلب سداد ق

 تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 13.1.2

بمتطلبات االل��ام  نظامي  السعودة  �عت��   
ً
املوظف�ن  متطلبا بتوظيف �سبة معينة من  الشركة،  �� ذلك  بما  اململكة،   �� العاملة  الشر�ات  بموجبھ جميع  تل��م  بحيث  باململكة   

ً
ا

 ل��نامج نطاقات الصادر  ، و )%24.21(م  30/09/2022كما �� تار�خ    السعودة للشركة  السعودي�ن ب�ن مجموع موظف��ا وا�حافظة ع�� تلك النسبة. بلغت �سبة
ً
وزارة   نعوفقا

إال أنھ �� حال عدم استمرارها �� ا�حفاظ ع�� هذه النسب أو �� حال قررت   ." أخضر متوسط"   النطاق  تحت  للشركة  الرئي�ىي  املركز  يندرج  والتنمية االجتماعية  املوارد البشر�ة

والتنمية االجتماعية،   املوارد البشر�ة  والتنمية االجتماعية فرض سياسات توط�ن أك�� شدة �� املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االل��ام بمتطلبات وزارة  املوارد البشر�ةوزارة  

� السعودي�ن، وال�ي سي�ون لها تأث�� سل�ي فإن ذلك سيؤدي إ�� فرض عقو�ات ع�� الشركة تفرضها ا�جهات ا�ح�ومية، كتعليق طلبات تأش��ات العمل ونقل الكفالة للعامل�ن غ� 

 راجع القسم الفر�� (و 
ً

) "خلفية عن  3) "املوظفون والسعودة" من القسم (3.17جوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا. (وملز�د من املعلومات، فضال

  الشركة وطبيعة أعمالها" �� هذه النشرة).

 قة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر املتعل 14.1.2

م، وحصلت 2021د�سم��    31نت�ي ��  قامت الشركة بتقديم اإلقرار الز�وي لهيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك �جميع السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة وح�ى العام املا�� امل

م، حيث حصلت ع�� شهادة الز�اة عن العام 2021د�سم��    31جميع األعوام السابقة و ح�ى العام املا�� املنت�ي ��   جمارك عنع�� شهادة ز�اة من هيئة الز�اة والضر�بة وا�

الز�اة   ال��ائية من هيئة  استلمت الشركة الر�وط الز�و�ة  م)، وكما بتار�خ هذه النشرة2023/ 30/04(املوافق    ـه10/10/1444  تار�خ) صا�حة ح�ى  1020226108م برقم (2021

) ر�ال سعودي عن 662.20م، حيث طالبت هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك بفروقات ز�و�ة بقيمة (2018م وح�ى العام  2016والضر�بة وا�جمارك عن السنوات املالية من العام  

م، وقامت الشركة �سداد تلك 2018ر�ال سعودي عن العام    )2,854.13(  م وفروقات ز�و�ة بقيمة2017) ر�ال سعودي عن العام  845.35م وفروقات ز�و�ة بقيمة (2016العام  

 ة.كما و�تار�خ هذه النشرة لم تقم بت�و�ن أي مخصص ألي فروقات ز�و�ة محتملو ، م)24/11/2020هـ (املوافق 1442/ 09/04�� تار�خ  الفروقات

م، وكما بتار�خ هذه النشرة اليوجد أي 2021م و2020م و  2019األعوام  عن  م، و 2015م كما أن الشركة لم �ستلم الر�وط الز�و�ة للسنوات منذ بداية تأسيس الشركة وح�ى العا

 .مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك

املالية لم تقم هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك بإصدار الر�وط الز�و�ة    الز�و�ة للسنواتال �ستطيع الشركة التنبؤ ما إذا �انت هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك ستقبل تقديرا��ا  

 
ً
، و�ذا ما قامت هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك فعال

ً
  بمطالبة  ال��ائية لها ح�ى تار�خ هذه النشرة، أو ستطال��ا بدفع أي فروقات ز�و�ة مستقبال

ً
بدفع مثل هذه   الشركة مستقبال

 حمل هذه الفروقات الز�و�ة مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أر�اح الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.الفروقات، فإن الشركة ستت

 بدفع مبالغ إضافية وفروقات ز�و�ة عن اإلقر 
ً
دمة من الشركة املقدمة عن ارات املق مع اإلشارة إ�� أنھ �� حال قيام هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك بمطالبة الشركة مستقبال

م، فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافية، ولن يتحمل 2021م و2020م و 2019األعوام  عن  م و 2015السنوات املالية منذ التأسيس وح�ى العام  

 املساهمون البائعون أي من تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافية. 

 رتكز مبيعات الشركةقة باملتعلاملخاطر  15.1.2

  ) %86.58(�سبتھ    وما  ) %84.51(ش�لت ما �سبتھ    حيث، مجتمعة  كيمونووالعالمة التجار�ة    ،اإليرادات من قطاع العالمة التجار�ة مطعم طوكيو  �� �ل من  إيرادات الشركة  ت��كز

لذا فإن عدم قدرة الشركة ع�� ع�� التوا��،  م  2022  يونيو  30  وكما��  م2021د�سم��    31كما ��  م و 2020د�سم��    31كما ��  %) من إجما�� إيرادات الشركة  91.96�سبتھ (  وما

 عام  �ش�ل  قطاعات الشركة  من  املبيعاتحال انخفاض   أو ��  تلك القطاعاتأو تأثر الشركة بالتغ��ات السلبية ��    القطاعات املذ�ورة أعالها�حافظة ع�� حص��ا السوقية ��  

 القطاعات    ومن
ً
نتيجة ألي عوامل م��ا ع�� سبيل املثال أي عوامل موسمية أو التغي��ات االقتصادية أو �غ�� سلوك املس��لك�ن وقدر��م الشرائية أو    خاص   �ش�ل  املذ�ورة أنفا

ؤدي بدوره إ�� تراجع كب�� �� مبيعات وأر�اح الشركة ز�ادة املنافسة أو انخفاض السعر الذي تبيع بھ الشركة تلك املنتجات أو عدم قدرة الشركة ع�� ز�ادة تنويع إيرادا��ا سي

 ، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. الناتجة ع��م
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 امللكية  وحقوق العالمات التجار�ة بحماية املتعلقةاملخاطر  16.1.2

   التناف�ىي وتمنحها  ومركزها  أعمالها  تدعم  ، وال�ي��ا التجار�ةالما�ر أعمالها ع�� استخدام اسمها وشعارها وع�عتمد قدرة الشركة �� �سو�ق منتجا��ا وتطو 
ً
   تم��ا

ً
  السوق   ��  وا�حا

 التجار�ة لدى ا�جهات ا�ختصة. (  الما��اوقد قامت الشركة بت�جيل جميع ع  العمالء.  ب�ن
ً
) 3(  القسم  من"  امللكية  وحقوق   التجار�ة  العالمات) " 12.3(  الفر��  القسم  راجع  فضال

هذه النشرة). إن أي إخالل بحقوق امللكية أو استخدام غ�� مشروع للعالمات التجار�ة للشركة سيؤدي إ�� التأث�� ع�� سمعة الشركة،    ��"  أعمالها   وطبيعة  الشركة  عن  خلفية" 

ما إذا فشلت    حال  وق. و�� عملية م�لفة وتحتاج إ�� وقت وجهد كب�� من قبل اإلدارة �� متا�ع��ا. و��ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام ا�حاكم ا�ختصة �حماية هذه ا�حق

 ع�� قيم��ا
ً
ي وجوهري ع�� أعمال سل�، مما ينعكس  الشركة �� حماية عالما��ا التجار�ة �ش�ل فعال عند تجديد شهادة الت�جيل أو تتبع العالمات املشا��ة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .كة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبليةالشر 

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  17.1.2

ل  تأم�ن النقود املنقولة وداخ   تأم�ن املمتل�ات ضد جميع األخطار،، و�� التأم�ن ع�� املركبات والتأم�ن الط�ي للموظف�ن،  وأصولهاأم�ن لتغطية أعمالها  ت  �عقودتحتفظ الشركة  

بالذكر أن  ،�نةا�خز  ا�جدير  ا�خاص  ومن  املركبات  ع��  وتأم�ن  للموظف�ن  الط�ي  التأم�ن  ب  التأم�ن  وثيقة  التأمينية ضمن  بالتغطية  الدريس  �شركة    ا�خاصةالشركة مشمولة 

الغطاء التأمي�ي  لدى الشركة جميع العقود التأمينية املهمة ألعمالها وأصولها، أو ال ي�ون لد��ا  غ�� أنھ قد ال ي�ون    ولم تحصل ع�� تأم�ن مستقل،  ،ل�خدمات الب��ولية والنقليات

. كما أنھ من املمكن مثل ا�خاطر الناتجة عن ال�وارث الطبيعية ال�ي قد تصيب معاملها وفروعها �غطي جميع ا�خاطر ال�ي قد تتعرض لها الشركة، أو أنھ ال �ا�� �� �ل ا�حاالت ال

التأم�ن    عقودضمان أن    تقع أحداث �� املستقبل ال ت�ون الشركة مؤمنة ضدها �ش�ل �غطي ا�خسائر ا�حتملة، أو قد ال ت�ون مؤمنة ضدها ع�� اإلطالق. وال يوجد أي  أن

، أو ستظل متاحة ع�� اإلطالق. 
ً
  إنا�خاصة بالشركة ستظل متاحة �شروط مقبولة تجار�ا

ً
ؤثر �ش�ل  يس وقوع حدث غ�� مؤمن عليھ للشركةأو  من هذه األحداث أو الظروف  أيا

 وتوقعا��ا املستقبلية.أعمالها الشركة وأوضاعها املالية ونتائج وأصول سل�ي وجوهري ع�� أعمال 

التأمينية   �غطي��ا لتشملع�� املركبات  بالتأم�ن الط�ي للموظف�ن والتأم�ن    ا�خاصة التأم�ن وثائق بتجديد الدريس ل�خدمات الب��ولية والنقليات شركة تقم لم حال كما أنھ ��

  ي�ون  ال قد والذي منفصل ألعمالها تأم�ن ع��  ل�حصول  الشركة فستضطر للشركة،
ً
إضافية، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري   ت�اليف تتكبد قد و�التا�� مناسبة بأسعار متوفرا

 ع�� أعمال وأصول الشركة وأوضاعها املالية ونتائج أعمالها وتوقعا��ا املستقبلية.  

   بإدارة رأس املال العامل والسيولة املخاطر املتعلقة 18.1.2

)  1.11حال استحقاقها، وقد بلغت �سبة التداول للشركة (  املتداولة  �ات املالية�� عدم قدرة الشركة ع�� مقابلة ال��اما��ا املتعلقة باملطلو إدارة رأس املال العامل    تتمثل مخاطر

بالفائض   ما قيمتھم ع�� التوا��. وقد بلغ صا�� رأس املال العامل  2022يونيو    30م و كما ��  2021د�سم��    31وكما ��    2020د�سم��    31) مرة كما ��  0.64) مرة و(0.49مرة و(

د�سم��   31م و وكما ��  2020د�سم��    31ر�ال سعودي كما ��    ) 6,374,733(  بال�جز  ما قيمتھر�ال سعودي و   ) 17,393,794-(  بال�جز  ا قيمتھمر�ال سعودي و )  1,782,887(

بمتطلبات رأس املال العامل ح�ى تار�خ هذه   الر�اض للوفاءبنك  مع اإلشارة أن الشركة حاصلة ع�� �سهيالت ائتمانية من قبل    .م ع�� التوا�� 2022يونيو    30��  م وكما  2021

سعودي كما   ) ر�ال15,395,913(  ما قيمتھم و 2020د�سم��    31) ر�ال سعودي كما ��  4,082,337(  ما قيمتھالتسهيالت �� �غطية    قامت بإستخداممع العلم أن الشركة    النشرة،

وتت�ون املطلو�ات املالية املتداولة للشركة من ذمم   .�� تمو�ل متطلبات رأس املال العامل  م2022يونيو    30كما ��    ) ر�ال سعودي3,577,292(  ما قيمتھو   م2021د�سم��    31��  

دائنة أخرى ومستحق إ�� جهات ذات عالقة ومخصص الز�اة، وقد ال تتمكن وا�جزء املتداول من ال��امات عقود التأج�� ومصار�ف مستحقة وأرصدة    األجلدائنة وقروض قص��ة  

 عن عدم املقدرة ع�� بيع موج
ً
ودات مالية �سرعة و�مبلغ يقارب القيمة الشركة من الوفاء بال��اما��ا �� مواعيد االستحقاق. و�مكن أن تنتج مخاطر إدارة رأس املال العامل أيضا

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة و�التا�� ع�� نتائج العمليات التشغيلية واملا وقد تقع أية أحداث العادلة لها،
ً
 لية. طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فور�ة، مما يؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بحداثة التحول إىل شركة مساهمة وعدم وجود الخربة يف إدارة الشركات املساهمة املدرجة  19.1.2

  الوزاري   والقرار  ،)م31/03/2021  املوافق(  هـ18/08/1442  وتار�خ)  280مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (تحولت الشركة من شركة ذات  

خ��ة �� إدارة شركة مساهمة مدرجة )، و�التا�� فإن كبار التنفيذي�ن يتمتعون بخ��ة محدودة أو قد ال تتوفر لد��م أي  م06/06/2021  املوافق(  هـ25/10/1442  وتار�خ)  357(  رقم

ولوائحھ التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح  والتقيد باألنظمة واللوائح ال�ي تخضع لها، وسيتوجب ع�� كبار التنفيذي�ن بذل جهود إضافية لضمان ال��ام الشركة بنظام السوق املالية  

ارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إ�� التأث�� ع�� نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إ��  ذات العالقة، مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصھ كبار التنفيذي�ن إلد

اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إ��    ذلك فإنھ �� حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو �� حال عدم ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات

 وتوقعا��ا املستقبلية.ض الشركة للعقو�ات والغرامات النظامية ال�ي من شأ��ا التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� عمليات الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا �عر�

 املخاطر املتعّلقة بالدعاوى القضائية  20.1.2

تقم الشركة �عمل أي مخصصات مقابل الدعاوي القانونية   النشرة لموح�ى تار�خ هذه    .إن الشركة ليست طرف �� دعاوى قضائية (بصف��ا مّد��) أو (بصف��ا مّد�� عل��ا)

  ا�حتملة.
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 أو مد�� عل��ا، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقا 
ً
ا �� دعاوى قضائية سواًء مدعيا

ً
  كما أن الشركة قد تجد نفسها طرف

ً
�ىي واإلجراءات التنظيمية التأث�� سلبا

جراءات القضائية ال�ي يمكن أن  عمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. وال �ستطيع الشركة أن تتوقع �ش�ل دقيق حجم ت�لفة الدعاوى أو اإل ع�� أ

من �عو�ضات وجزاءات والتأث�� �ش�ل سل�ي ع�� سمعة الشركة. وقد  تقيمها أو تقام ضدها �� املستقبل أو النتائج ال��ائية لتلك الدعاوى أو األح�ام ال�ي تصدر ف��ا وما تتضمنھ 

املسائل الز�و�ة والضر�بية ونظام العمل واألخطاء والش�اوى واألضرار األخرى ال�ي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل    –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر    –�شمل هذه الدعاوى  

جاوز ت�لفة القضايا املرفوعة ضد الشركة من قبل الغ�� قيمة ا�خصصات ال�ي قامت الشركة بت�و���ا. و�التا�� فإن أي نتائج  أ�خاص أو مؤسسات، كما أن من املمكن أن تت

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.
ً
 سلبية ملثل هذه القضايا ستؤثر سلبا

 التنفيذية  لوائحهلتزام بنظام السوق املالية وخاطر املتعلقة بعدم االامل  21.1.2

 ع��   الشركة  مقدرة  عدم  حال  و��  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة  والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  ستخضع الشركة �عد الت�جيل واإلدراج �� السوق املواز�ة

 أو إلغاء إدراج أسهم الشركة �� حال عدم ال��امها؛  ت�اليف،  ستتحمل  لها،  تخضع  ال�ي  واألنظمة  اللوائح  من  أي  ��  التقيد
ً
 مما  وعقو�ات مثل إيقاف التداول ع�� األسهم مؤقتا

 .ور�حي��ا املا��  وأدا��ا عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��سـلبا و�شـ�ل جوهـري  سيؤثر

 بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات املخاطر املتعلقة  22.1.2

 أنظمة أنظمة ا�حماية أو اخ��اق فشل  أو النظام �ا��يار ، مما ُ�عّرض الشركة �خاطر �عطل هذه األنظمة،ا ومرافقه   االشركة ع�� أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعماله�عتمد  

فشلت الشركة    و�ذاو�دار��ا،   األنظمة هذه الالزمة لتشغيل اهرةامل العمالة توفر االتصال أو عدم أو ا�حرائق أو أخطاء الطبيعية أو ال�وارث اإللك��ونية الشركة أو الف��وسات

 �� ا�حفاظ ع�� أنظمة تقنية املعلومات وتطو�رها أو �� حال وجود أي أعطال �� وظائفها أو حدوث عطل كب�� أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك سـ
ً
ع�� أعمال    و�شـ�ل جوهـري   لبا

 الشركة ونتائجها املالية والتشغيلية.

 والنمو   املتعلقة باملشار�ع الجديدة املخاطر 23.1.2

أو  الطاقة اإلنتاجية للمعامل  فـروع جديـدة، التوسـع فـي    افتتاح  ال ا�حصر:علـى سـبيل املثـال  �عتمد الشركة �� اس��اتيجي��ا ع�� النمو والتوسع �� مشاريعها وعالما��ا التجار�ة،  

ا�حصــول علــى ال��اخيــص   م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:هـذه املشــاريع،    ذتنفيـ  ��نب�ن الشـركة و   تحول و�التالـي قـد تواجـھ �عـض العقبات والصعو�ات ال�ي    اجـة،حب ا�سغ��هـا ح

ـ�ل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعها املالـي ونتائج عمليا��ـا وتوقعا��ـا ، ممـا سـيؤثر سـلبا و�شمنتجات الشركةء علـى  الاملناسبة، إقبـال العمـ  واملواقع  ��داف املناطـقسمــة، االالز 

 .املسـتقبلية

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغ�  24.1.2

قدرة ا�جهات  إيجار عقارات وعقود مع تطبيقات توصيل، وعليھ تتعرض الشركة �خطر عدم  عقودأبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات ا�جوهر�ة، و�شمل هذه العقود 

 إلفالسها أو عدم مالء��ا املتعاقدة معها أو عدم رغب��ا بالوفاء بال��اما��ا التعاقدية. وقد تخل ا�جهات ال�ي تتعاقد معها الشركة بال��اما��ا ألي سبب من األ 
ً
سباب بما �� ذلك نتيجة

   الغ��  تجاه  التعاقدية  بال��اما��ا  الوفاء  ع��  الشركة  قدرة  عدم  حال  ��  أواملالية أو �عطل عمليا��ا،  
ً
   توقيعها  سيتم  أخرى   عقود  أي  ا�حالية أو  العقود  ذلك   شامال

ً
وتصبح ،   مستقبال

 ا�خاطر ال�ي تنشأ عن التعامل مع هذه ا�جهات أك�� حّدة �� ظل ظروف السوق الصعبة.

 

لشركة أو األطراف املتعاقدة معها، و�� حال عدم قدرة الشركة أو األطراف املتعاقدة معها كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشركة سوف ت�ون ع�� مستوى تطلعات ا

  
ً
ببنود تلك العقود، أو �� حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا جوهري ع�� مركزها املا��    و�ش�لع�� االل��ام 

 ونتائجها التشغيلية وتوقعا��ا املستقبلية.وتدفقا��ا النقدية  

 

 املخاطر املتعلقة بوجود بعض أصول الشركة ع� عقارات مستأجرة   25.1.2

 راجع القسم الفر��  2تجار�ة وعدد (  عقارات)  8) عقار من مؤجر�ن مختلف�ن عبارة عن عدد (10(  لعددبتار�خ هذه النشرة، فإن الشركة مستأجرة    كما
ً
) عقارات سكنية (فضال

 (قائمة العقارات ال�ي تمتلكها أو �ستأجرها الشركة).  3.15رقم 

 قضائية   نزاعات  ��  الشركة  دخول   إ��  ذلك   يؤدي  سوف   العقارات  مالك  مع  العقود  تجديد  أو  /و  ا�حفاظ  ع��  القدرة  عدم  أو  العقود  �شروط  االل��ام  ع��  الشركة   قدرة  عدم  لذلك، 

 . املستقبلية وتوقعا��ا املا�� وأداءها عمليا��ا نتائج ع�� وجوهري  سل�ي �ش�ل أث��الت و�التا�� الشركة ع�� أعمال وجوهري  سل�ي �ش�ل سيؤثر مما املستأجرة، العقارات و�حب

 كما أن عدم قدرة الشركة ع�� تجديد تلك العقود �شروط مماثلة لل�ي تطبق ع�� العقود 
ً
و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��   ا�حالية، سيؤثر سلبا

 وتوقع��ا املستقبلية. 
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اإليجار ا�خاصة ��ا ألي سبب من األسباب، فستضطر إ�� البحث عن مواقع أخرى ت�ون �لف��ا أع�� من �لفة املواقع   عقودلم تتمكن الشركة من تجديد أي    حال  ��  أنھ  كما

، كما قد تتحمل الشركة نتيجة لذلك نفقات رأسمالية إضافية ناتجة عن تجه�� العقارات املستأجرة �عقود  ا�حالية  العقود  شروطلية أو قد ت�ون �شروط أقل مالئمة من  ا�حا

 
ً
 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقع��ا املستقبلية.  جديدة، مما سيؤثر سلبا

 اطر املتعلقة بالذمم الدائنة التجار�ة املخ  26.1.2

وكما   م2021كما ��  م و 2020د�سم��    31��  سعودي كما) ر�ال  5,214,974و(  ) ر�ال سعودي7,590,660و() ر�ال سعودي  4,109,897(  بلغ رصيد الذمم الدائنة التجار�ة للشركة

م وكما  2021م وكما ��  2020د�سم��  31كما �� %) 15.56و( )%13.15) و(%11.86( املطلو�اتع�� التوا��. وتمثل �سبة الذمم الدائنة التجار�ة من مجموع م 2022يونيو  30�� 

 يوم.   60يوم إ��  15م ع�� التوا��. مع اإلشارة إ�� أن ف��ة االئتمان املمنوحة للشركة من قبل املوردين ت��اوح من 2022يونيو  30�� 

ا مع املوردين، األمر الذي قد ُيصعب  و�� حال تقادم أرصدة الدائن�ن التجار��ن فقد ال تتمكن الشركة من سداد �امل ذممها الدائنة التجار�ة أو السداد �� املدة املتفق عل��

وي قضائية من قبل الدائن�ن، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� حصول الشركة ع�� اتفاقيات شراء بالدين �شروط مناسبة �� املستقبل أو قد �عرضها ذلك إ�� رفع دعا

 عمليا��ا التشغيلية ووضعها املا�� ونتائجها املالية وتوقعا��ا املستقبلية.

 ع� مبيعات عمالء تطبيقات التوصيل  باالعتماداملتعلقة خاطر امل  27.1.2

يونيو    30تطبيقات كما ��    4، تتعامل الشركة مع عدد من تطبيقات التوصيل املرخصة �� سوق اململكة العر�ية السعودية (بإجما�� عدد  للتمكن من بيع منتجا��ا ع�� اإلن��نت 

لشركة كما %) من إجما�� إيرادات ا28.79%) و�سبة (23.23%) و�سبة (16.89ساهمت تطبيقات التوصيل �� تحقيق �سبة ( ، حيـثم جميعها تقوم ع�� أساس �عاقدي)2022

م ع�� التوا��. وع�� الرغم من نمو إيرادات الشركة من خالل تطبيقات التوصيل، إال إنھ ليس هناك  2022يونيو    30م وكما ��  2021د�سم��    31م وكما ��  2020د�سم��    31��  

و�� حال عدم االتفاق مع تطبيقات التوصيل ع�� االستمرار �� تقديم ا�خدمة، فإن ذلك   مماثلة أو نمو مستمر أو أي نمو ع�� اإلطالق.  نتائجقدرة الشركة ع�� تحقيق    نما يضم

ع��   سل�ي وجوهري �ش�ل  إ�� انخفاض مبيعات الشركة من خالل هذه التطبيقات أو جزء كب�� م��ا، كما أن رفع �سبة العمولة ع�� الطلبات عند تجديد التعاقد سيؤثر    سيؤدي

تصال �� الفروع أو �عطل تطبيقات سائقي التوصيل األعطال التقنية ال�ي قد تواجهها تطبيقات التوصيل مثل وجود خلل �� أجهزة اال أنهوامش الر�حية ا�خاصة بالشركة، كما  

ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي ع�� سمعة    أنأو وجود خلل �� التطبيقات نفسها أو خلل �� إتمام عملية الدفع ع�� التطبيق ستؤدي إ�� انخفاض مبيعات تطبيقات التوصيل، كما  

 ��ا ووضعها املالية وتوقعا��ا املستقبلية. مماسيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا الشركة

 املخاطر املتعلقة باالعتماد ع� املوظف� غ� السعودي�  28.1.2

من إجما�� املوظف�ن �� الشركة، مما قد يؤثر ع�� نتائج أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائجها    )%75.90م ش�لت �سبة املوظف�ن غ�� السعودي�ن (2022يونيو    30كما �� تار�خ  

و �� حال حدوث أي �غ�� �� سياسات تشغيلية �ش�ل سل�ي إذا لم تتمكن من ا�حافظة ع�� �وادرها من غ�� السعودي�ن أو إيجاد بدالء ع��م بنفس املهارات وا�خ��ات املطلو�ة أال

معھ أن تحافظ الشركة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية. مما  ولوائح ونظم وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية نتج ع��ا ز�ادة �� �سبة سعودة القطاع؛ مما يصعب

 يتسبب �� ز�ادة الت�لفة املالية ع�� الشركة والذي من شأنھ أن يؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمالها وأر�احها ونتائج عمليا��ا.

ع�� التوا��، وقد بلغ  م  2022يونيو    30وكما ��  م  2021د�سم��    31وكما ��  م  2020�  د�سم�  31موظف كما ��  )  211و(  )231و(  )191بلغ عدد املوظف�ن غ�� السعودي�ن (وقد  

م  2020د�سم��    31كما ��  ) ر�ال سعودي  1,022,823) ر�ال سعودي و(1,299,500، و( ) ر�ال سعودي1,215,273( إجما�� قيمة رسوم املقابل املا�� للموظف�ن غ�� السعودي�ن

 . ع�� التوا��م 2022يونيو   30وكما �� م 2021د�سم��  31وكما �� 

 من القرارات ال�ي ��دف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل �� اململكة العر�ية السعودية، وال�ي اشتملت ع�� إقرار
ً
رسوم إضافية مقابل �ل موظف غ��   أقرت ا�ح�ومة عددا

 من  
ً
 عن �ل موظف غ�� سعودي عام  400م، و�واقع أر�عمائة (2018/ 01/01سعودي �عمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
) ر�ال  600(  ستمائةإ��    زادتم،  2018) ر�ال سعودي شهر�ا

 عام  
ً
 عام  800(  ةثمانمائم ثم  2019سعودي شهر�ا

ً
  السعودي�ن،   غ��  موظف��ا  مقابل  الشركة  ستدفعها  ال�ي  ا�ح�ومية  الرسوم  ز�ادة  إ��  أدى  األمر الذي  .م2020) ر�ال سعودي شهر�ا

 . عمليا��ا ونتائج املا�� وأدا��ا أعمالها ع�� سل�ي وجوهري  �ش�ل سيؤثر الذي األمر عام، �ش�ل الشركة  ت�اليف �� ز�ادة و�التا��

املرافق�ن)   (رسوم  السعودي�ن  غ��  املوظف�ن  ومرافقي  لتا���  اإلقامة  وتجديد  إصدار  رسوم   
ً
أيضا ا�ح�ومة  أقرت  فقد  ذلك  إ��  من باإلضافة   

ً
اعتبارا نافذة  أصبحت  وال�ي 

 أ��ا  م2017/ 01/07
ً
 من مائ�ي (  ارتفعت، علما

ً
 ل�ل تا�ع �� عام  200تدر�جيا

ً
 ل�ل تا�ع �� عام  400م، لتصل إ�� أر�عمائة (2017) ر�ال سعودي شهر�ا

ً
م،  2020) ر�ال سعودي شهر�ا

ظف غ�� السعودي عن عائلتھ من املمكن أن تؤدي إ�� ز�ادة ت�لفة املعيشة عليھ، األمر الذي من شأنھ أن  وعليھ فإن الز�ادة �� رسوم إصدار وتجديد اإلقامة ال�ي سيتحملها املو 

موظف��ا غ�� السعودي�ن، األمر الذي  يؤدي إ�� توجهھ للعمل �� دول أخرى ت�ون ت�لفة املعيشة ف��ا أقل، و�ذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجھ الشركة صعو�ة �� ا�حافظة ع��  

بموظف��ا غ�� السعودي�ن،   يضطرها إ�� تحمل تلك الت�اليف عن املوظف�ن غ�� السعودي�ن أو جزء م��ا �ش�ل مباشر، أو بطر�قة غ�� مباشرة عن طر�ق رفع األجور ا�خاصة  قد

 ئج عمليا��ا. األمر الذي سيؤدي إ�� ز�ادة �� ت�اليف الشركة، و�التا�� سي�ون لھ تأث�� سل�ي ع�� أعمالها وأدا��ا املا�� ونتا



 شركة بوابة األطعمة التجار�ة  أسهمنشرة إصدار 
 

 

17       
 

تار�خ    أنھ �� 
ً
بالذكر أيضا م) أطلقت وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �� اململكة العر�ية السعودية، مبادرة تحس�ن 04/11/2020(املوافق    ـه18/03/1442وا�جدير 

� بناء سوق عمل جاذب وتمك�ن وتنمية الكفاءات البشر�ة وتطو�ر بيئة العمل، حيث العالقة التعاقدية، وال�ي �س��دف دعم رؤ�ة وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �

يع العامل�ن الوافدين �� منشآت  تقدم املبادرة ثالث خدمات رئيسة، ��: خدمة التنقل الوظيفي، وتطو�ر آليات ا�خروج والعودة وا�خروج ال��ائي، و�شمل خدمات املبادرة جم

مارس    14ح�� التنفيذ ��    ودخلت املبادرةة ترا�� حقوق طر�� العالقة التعاقدية وشروط التعاقد ب�ن صاحب العمل والعامل الوافد،  القطاع ا�خاص ضمن ضوابط محدد

ات االنتقال خالل سر�ان ادرة آليم. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند ان��اء عقد عملھ دون ا�حاجة ملوافقة صاحب العمل، كما تحدد املب2021

� �وادرها من العمالة غ�� السعودية العقد شر�طة االل��ام بف��ة اإلشعار والضوابط ا�حددة. و�ناًء عليھ عند دخول هذه املبادرة ح�� التنفيذ ال تضمن الشركة أن تحافظ ع�

وفق اآلليات املشار إل��ا أعاله، و�ذا لم تتمكن الشركة من ا�حافظة ع�� �وادرها من    وتجديد عقودهم �شروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إ�� االنتقال إ�� عمل آخر

 و�ش�ل جوهري العمالة غ�� السعودية أو إيجاد بدالء ع��م بنفس املهارات وا�خ��ات املطلو�ة، فإن ذلك سيؤدي إ�� ز�ادة الت�لفة املالية ع�� الشركة  
ً
والذي من شأنھ التأث�� سلبا

 الشركة ونتائجها املالية وتوقعا��ا املستقبلية.ع�� أعمال 

   بإدارة املراجعة الداخلية خاطر املتعلقةامل  29.1.2

قابة الداخلية لدى الشركة، وال�ي  أهم مهام إدارة املراجعة الداخلية، إصدار تقار�ر دور�ة إ�� �جنة املراجعة ت�خص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات ا�خاطر ونظم الر تتمثل  

الشركة عقد لتعي�ن شركة م، أبرمت  24/04/2022بتار�خ    للتنبيھ ع�� أهم ا�خاطر �ش�ل فوري وتطبيق اإلجراءات الت�حيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك ا�خاطر.  ��دف 

 يوجد  HCPA(  ومراجعون قانونيون محاسبون    –وا�حر�ي  العو��  
ً
لد��ا مدير مراجعة داخ�� إلدارة إدارة املراجعة الداخلية،  ) كمراجع داخ�� للشركة. وع�� الرغم من الشركة حاليا

املواز�ة، وهو ما  شغور إدارة املراجعة الداخلية، فإن الشركة ست�ون معرضة �خاطر �شغيلية و�دار�ة ومالية ورقابية ال سيما �عد إدراج الشركة �� السوق    إال أنھ و�� حال

 لشركة املالية.سي�ون لھ أثر سل�ي وجوهري ع�� نتائج أعمال ا

 املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غ� املتوقع لألعمال  30.1.2

الطبيعية   ال�وارث ذلك  �� بما عوامل لعدة كب��ة نتيجة �شغيلية �خاطر عرضة  الشركة و�عت�� التشغيلية للنشاط، عمليا��ا استمرار �ش�ل رئي�ىي ع�� �عتمد إيرادات الشركة

 كب�� ضرر  إ�حاق �� ا�خاطر تلك  تتسبب وقد والكهر�اء، الطاقة إمداد توقف باألنظمة التشغيلية أو املفاجئة ومية ذات العالقة أو األعطالوصدور أو �غ��ات �� األنظمة ا�ح�

 وجوهري  سل�ي �ش�ل التأث�� و�التا�� �خسائر،الشركة   تكبد عل��ا ي��تب مما �� �عطل عملية التشغيل وقدرة الشركة ع�� �سليم منتجا��ا، أو ��ا، العاملة القوة أو بمرافق الشركة

 . املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��

املخاطر املتعلقة بتفيش األمراض املعدية أو غ�ها مما يهدد الصحة العامة بما يف ذلك االنتشار العاملي املستمر لجائحة ف�وس  31.1.2
 ) 19 –كورونا (كوفيد 

 للتأث��ات السلبية ع�� اقتصاد اململكة واالقتصاد العاملي ك�ل الناتجة عن تبعات تف�ىي جائحة ف��وس �ورونا (�وفيد
ً
) املستجد والذي بدأ بالتف�ىي منذ أواخر شهر  19-نظرا

�� جميع  2019د�سم��   ثم  الص�ن ومن  بداية من  وما  أنحاءم  ا�جهات العالم،  الصادرة من  القرارات  السعودية �شأن اإلجراءات  صاحب ذلك من  العر�ية  باململكة   ا�ختصة 

)، وال�ي تقت�ىي ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: بحظر التجول ا�جزئي أو ال�امل  19-جائحة ف��وس �ورونا املستجد (�وفيد انتشاروالتداب�� الوقائية للتصدي وا�حد من  االح��از�ة

  ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو الزام �عضها بالعمل عن �عد وغ�� ذلك،   �� �عض مدن ومحافظات اململكة و�غالق مراكز التسوق 

وفرض قيود مؤقتة ع��   الدخول ألغراض العمرة وز�ارة امل�جد النبوي من خارج اململكةو�عليق    ،�عليق جميع رحالت الط��ان الداخ�� وا�حافالت وسيارات األجرة والقطاراتو 

محال بيع املواد  �غالق ا�جمعات التجار�ة وجميع األ�شطة داخلها باستثناء  و   مدين�ي مكة املكرمة واملدينة املنورة  يع ا�حجاج واملعتمر�ن املقيم�ن �� اململكة ملنعهم من ز�ارةجم

 . والصيدليات الغذائية

) HINI(   األنفلونزا) وف��وس MERS) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (COVID-19س �ورونا ( كما سي��تب ع�� تف�ىي أي مرض من األمراض املعدية م��ا ع�� سبيل املثال ف��و 

 ) �� منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سل�ي وجوهري ع�� اقتصاد اململكة وعمليات الشركة. SARSومتالزمة العدوى التنفسية ا�حادة (

) �� اململكة. كما سي�ون لهذه اإلجراءات آثار سلبية وجوهر�ة COVID-19ف��وس �ورونا (  انتشارضمان أن اإلجراءات املو�حة أعاله سوف تنجح �� إيقاف أو ا�حد من    نال يمك

أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��  ع�� االقتصاد السعودي وع�� ثقة املستثمر�ن واألعمال لف��ة يصعب التنبؤ ��ا، مما سيؤثر بدوره و�ش�ل سل�ي وجوهري   ع�� 

 وتوقعا��ا املستقبلية. 

) أو �� حال تف�ىي أي أمراض معدية أخرى �� اململكة و�� با�� دول العالم، فإن الشركة ست�ون معرضة �خاطر انقطاع  COVID-19ف��وس �ورونا (  انتشاركما أنھ و�� ظل  

 ع�� �عض املواد األولية ال�ي �ش����ا الشركة من موردين خارجي�ن �� دول متأثرة بالف��وس، مما سيؤثر   أوق  األعمال، و�ش�ل خاص قد ي�ون هنالك �علي 
ً
تأخ�� أو التأث�� سلبيا

 ع�� استمرار العمليات التشغيلية للشركة.
ً
 سلبيا
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� عدد املوظف�ن �� �افة إدارات الشركة بما �� ذلك �� إدارات التشغيل أو العدوى و�صابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص � انتشاركما أنھ و�� حال 

 العمليات التشغيلية بالشركة.مـن شـأنھ أن �عطـل سيؤدي إ�� تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما 

تقدير حجم ا�خسائر الناجمة عن هذه ا�جائحة  ضمان عدم تأثر عمليا��ا أو    ا��ال يمكهذا الو�اء ح�ى تار�خ هذه النشرة فإن الشركة    الن��اءتار�خ متوقع    دال يوجوحيث أنھ   

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا املستقبلية.  
ً
 وتبعا��ا �� املستقبل مما سيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة  32.1.2

دارة ومساهم��ا والشر�ات املستثمر  تتعامل الشركة �� سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل �� �ل من �عامالت تجار�ة ال�ي تتم ب�ن الشركة وأعضاء مجلس اإل 

 ��ا. 

%) من إجما�� قيمة التعامالت والتعاقدات خالل السنة 0.16�سبتھ () ر�ال سعودي ش�لت ما114,886(  ما قيمتھبلغت إجما�� قيمة التعامالت املستحقة من أطراف ذات عالقة  

 31%) من إجما�� قيمة التعامالت والتعاقدات خالل السنة املالية املن��ية ��  0.16) ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ (156,443(  ما قيمتھم، و 2020د�سم��    31املالية املن��ية ��  

 م.  2022يونيو  30%) من إجما�� قيمة التعامالت والتعاقدات خالل الف��ة املالية املن��ية �� 2.39ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ () 2,268,990( ما قيمتھم، و 2021د�سم�� 

تعاقدات للسنة %) من إجما�� قيمة التعامالت وال0.30) ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ (208,000( ھما قيمتذات عالقة  إ�� أطراف كما بلغت إجما�� قيمة التعامالت املستحقة  

  املن��ية ��%) من إجما�� قيمة التعامالت والتعاقدات خالل السنة املالية  12.58) ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ (11,959,699قيمتھ ( م، وما2020د�سم��    31املالية املن��ية ��  

 م.  2022يونيو  30الل الف��ة املالية املن��ية �� خ%) من إجما�� قيمة التعامالت والتعاقدات 3.48) ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ (1,761,141قيمتھ ( م، وما2021د�سم��  31

 

الشركة كما �� السنة املالية املن��ية %) من إجما�� رصيد موجودات  0.04) ر�ال سعودي يمثل ما�سبتھ (23,697قيمتھ ( بلغ رصيد التعامالت املستحقة من أطراف ذات عالقة ما

 م، وما2021د�سم��  31%) من إجما�� رصيد موجودات الشركة كما �� السنة املالية املن��ية �� 0.11) ر�ال سعودي يمثل ما�سبتھ (94,756( قيمتھ م، وما2020د�سم��  31�� 

 م.  2022يونيو  30��  موجودات الشركة خالل الف��ة املالية املن��ية %) من إجما�� رصيد3.39) ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ (2,330,035( قيمتھ

%) من إجما�� رصيد املطلو�ات كما �� السنة املالية املن��ية ��  0.60) ر�ال سعودي تمثل ما�سبتھ (208,000(  ما قيمتھكما بلغ رصيد التعامالت املستحقة إ�� أطراف ذات عالقة  

  ما قيمتھ م، و 2021د�سم��  31%) من إجما�� رصيد املطلو�ات كما �� السنة املالية املن��ية �� 12.22) ر�ال سعودي يمثل ما�سبتھ (7,055,670( ما قيمتھم، و 2020د�سم��  31

 م.  2022يونيو  30%) من إجما�� رصيد املطلو�ات خالل الف��ة املالية املن��ية �� 2.08) ر�ال سعودي ش�لت ما�سبتھ (698,026(

 م:  2022م وألول ستة أشهر من العام 2021د�سم��  31م و 2020د�سم��  31لتا�� التعامالت ال�ي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل السنوات املن��ية �� و��ن ا�جدول ا

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  :)9(الجدول رقم 

 م 2020ديسمرب   31العالقة للسنة املالية املنتهية يف املعامالت مع األطراف ذات 

مبالغ مستحقة  
من جهات ذات  

 عالقة 

طبيعة 
 العالقة 

 طبيعة التعامل 

الرصيد  
االفتتاحي  

كما يف  
تار�خ  

01/01/20
 م 20

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة  
خالل  
السنة  
(ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
الدائنة  
خالل  
السنة  
(ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
(ر�ال  

 سعودي) 

الرصيد  
  31كما يف 

ديسمرب  
 م 2020

نسبة  
إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
  املدينة من
إجمايل  
قيمة  

العقود 
والتعامل 
  ات خالل
  العام (%) 

نسبة  
التعامالت  
املدينة من  

إجمايل  
 اإليرادات

  خالل
 العام (%) 

نسبة  
الرصيد  

  من
إجمايل  

املوجودات  
  خالل

 العام (%) 

العنود عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 شر�ك

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

35 14,867 4,366 19,233 10,536 0.02 % 0.03 % 0.02 % 

  أحمد عبداإللھ

 سعد الدريس 
 شر�ك

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

95 26,852 17,862 44,714 9,085 0.04 % 0.05 % 0.01 % 
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سعد   سعد عبداإللھ

 الدريس 
 شر�ك

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

23,460 73,140 92,550 165,690 4,050 0.10 % 0.14 % 0.01 % 

  فيصل عبداإللھ

 سعد الدريس 
 شر�ك

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

0 27 0 27 27 
0.00004

% 
0.0001 % 

0.00004

% 

 % 0.04 % 0.22 % 0.16 23,697 229,665 114,779 114,886 23,590 اإلجمايل 

مبالغ مستحقة  
إىل جهات ذات  

 عالقة 

طبيعة 
 العالقة 

 طبيعة التعامل 

الرصيد  
االفتتاحي  

كما يف  
تار�خ  

01/01/20
 م 20

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة  
خالل  
السنة  
(ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
الدائنة  
خالل  
السنة  
(ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
(ر�ال  

 سعودي) 

الرصيد  
  31كما يف 

ديسمرب  
 م 2020

نسبة  
إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
  الدائنة من
إجمايل  
قيمة  

العقود 
والتعامل 
  ات خالل
 العام (%) 

نسبة  
التعامالت  
الدائنة من  

إجمايل  
املشرت�ات  

  خالل
 العام (%) 

النسبة من  
إجمايل  

املطلوبات  
  خالل

 العام (%) 

  فيصل عبداإللھ

 سعد الدريس 
 % 0.60 % 1.13 % 0.30 208,000 208,000 208,000 0 0 مصار�ف مستحقة  شر�ك

 % 0.60 % 1.13 % 0.30 208,000 208,000 208,000 0 0 اإلجمايل 

 م 2021ديسمرب   31املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املنتهية يف 

مبالغ مستحقة  
من جهة ذات  

 عالقة 

طبيعة 
 العالقة 

 طبيعة التعامل 

الرصيد  
االفتتاحي  

كما يف  
تار�خ  

01/01/2
 م 021

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة خالل  
السنة (ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
الدائنة  
خالل  

السنة (ر�ال  
 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
(ر�ال  

 سعودي) 

الرصيد  
  31كما يف 

ديسمرب  
 م 2021

نسبة  
إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة من  

إجمايل  
قيمة  

العقود 
والتعامل 
  ات خالل
  العام (%) 

نسبة  
التعامل 

ات املدينة 
من  

إجمايل  
 اإليرادات

  خالل
العام  

 (%) 

نسبة  
الرصيد  

  من
إجمايل  
املوجودا 
  ت خالل
العام  

 (%) 

  العنود عبداإللھ

 سعد الدريس 
 ة مساهم

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

10,536 0 10,536 10,536 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

أحمد عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 مساهم

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

9,085 68,196 60,531 128,727 16,750 0.07 % 0.11 % 0.02 % 

سعد   سعد عبداإللھ

 الدريس 
 مساهم

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

4,050 85,462 11,567 97,029 77,945 0.09 % 0.14 % 0.09 % 

فيصل عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 مساهم

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

27 2,785 2,750 5,535 62 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

 % 0.11 % 0.26 % 0.16 94,756 241,827 85,384 156,443 23,697 اإلجمايل 

مبالغ مستحقة  
إىل جهات ذات  

 عالقة 

طبيعة 
 العالقة 

 طبيعة التعامل 

الرصيد  
االفتتاحي  

كما يف  
تار�خ  

01/01/2
 م 021

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة خالل  
السنة (ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
الدائنة  
خالل  

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
(ر�ال  

 سعودي) 

الرصيد  
  31كما يف 

ديسمرب  
 م 2021

نسبة  
إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
  الدائنة من
إجمايل  

نسبة  
التعامل 

ات 
الدائنة  

من  
إجمايل  

النسبة  
من  

إجمايل  
املطلوب 

ات 
  خالل
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السنة (ر�ال  
 سعودي) 

قيمة  
العقود 
والتعامل 
  ات خالل
  العام (%) 

املشرت�ات  
  خالل
العام  

 (%) 

العام  
 (%) 

عبداإللھ سعد  

 محمد الدريس 
 مساهم

توزيع أر�اح ورصيد  

حافز    دائن ودفعة

 سنوي 

0 4,904,029 8,226,151 
13,130,18

0 

3,322,12

2 
 % 5.75 ال ينطبق % 8.66

أحمد عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 % 1.08 ال ينطبق % 0.65 622,258 622,258 622,258 0 0 توزيع أر�اح  مساهم

عبداإللھ  العنود 

 سعد الدريس 
 % 1.08 ال ينطبق % 0.65 622,258 622,258 622,258 0 0 توزيع أر�اح   ة مساهم

سعد عبداإللھ سعد  

 الدريس 
 % 1.08 ال ينطبق % 0.65 622,258 622,258 622,258 0 0 توزيع أر�اح   مساهم

صا�ح عبداإللھ 

 سعد الدريس 
 % 1.08 ال ينطبق % 0.65 622,258 622,258 622,258 0 0 توزيع أر�اح   مساهم

فيصل عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 % 1.08 ال ينطبق % 0.65 622,258 622,258 622,258 0 0 توزيع أر�اح   مساهم

هيفاء صا�ح ع�� أبا 

 ا�خيل 
 % 1.08 ال ينطبق % 0.65 622,258 622,258 622,258 0 0 توزيع أر�اح   ة مساهم

 4,904,029 0 اإلجمايل 
11,959,69

9 

16,863,72

8 

7,055,67

0 
 % 12.22  ال ينطبق % 12.58

 م 2022يونيو   30املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املنتهية يف 

مبالغ مستحقة  
من جهة ذات  

 عالقة 

طبيعة 
 العالقة 

 طبيعة التعامل 

الرصيد  
االفتتاحي  

كما يف  
تار�خ  

01/01/2
 م 022

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة خالل  
الفرتة (ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
الدائنة  

خالل الفرتة  
(ر�ال  

 سعودي) 

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
(ر�ال  

 سعودي) 

الرصيد  
  30كما يف 

يونيو 
 م  2022

نسبة  
إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة من  

إجمايل  
قيمة  

العقود 
والتعامل 
  ات خالل
  الفرتة (%) 

نسبة  
عامل الت 

ات املدينة 
من  

إجمايل  
اإليرادات 

  خالل
الفرتة  

 (%) 

نسبة  
الرصيد  

  من
إجمايل  
املوجودا 
  ت خالل
الفرتة  

 (%) 

شركة وادي األطعمة  

 التجار�ة 

شركة 

 شقيقة 

مصار�ف مدفوعة  

 باألنابة 
0 2,250,152 21,531 2,271,683 

2,228,62

1 
2.37 % 7.08 % 3.24 % 

أحمد عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 مساهم

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

16,750 2,404 11,594 13,998 7,559 0.00 % 0.01 % 0.01 % 

سعد عبداإللھ سعد  

 الدريس 
 مساهم

مصار�ف مدفوعة  

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

77,945 15,910 0 15,910 93,855 0.02 % 0.05 % 0.14 % 

فيصل عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 مساهم

مدفوعة  مصار�ف 

 وأرصدة  
ً
مقدما

 مدينة أخرى 

62 524 586 1,110 0 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

 2,302,701 33,711 2,268,990 94,757 اإلجمايل 
2,330,03

5 
2.39 % 7.14 % 3.39 % 

مبالغ مستحقة  
إىل جهات ذات  

 عالقة 

طبيعة 
 العالقة 

 طبيعة التعامل 

الرصيد  
االفتتاحي  

كما يف  
تار�خ  

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
املدينة خالل  

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  
الدائنة  

إجمايل  
قيمة  

التعامالت  

الرصيد  
  30كما يف 

يونيو 
 م  2022

نسبة  
إجمايل  
قيمة  

التعامالت  

ة  نسب 
التعامل 

ات 
الدائنة  

النسبة  
من  

إجمايل  
املطلوب 
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01/01/2
 م 022

الفرتة (ر�ال  
 سعودي) 

خالل الفرتة  
(ر�ال  

 سعودي) 

(ر�ال  
 سعودي) 

  الدائنة من
إجمايل  
قيمة  

العقود 
والتعامل 
  ات خالل
  الفرتة (%) 

من  
إجمايل  

املشرت�ات  
  خالل

الفرتة  
 (%) 

ات 
  خالل

الفرتة  
 (%) 

عبداإللھ سعد  

 محمد الدريس 
 مساهم

توزيع أر�اح ورصيد  

 دائن 

3,322,12

2 
 % 0.30 ال ينطبق % 2.44 99,718 5,699,186 1,238,391 4,460,795

  أحمد عبداإللھ

 سعد الدريس 
 % 0.30 ال ينطبق % 0.17 99,718 696,790 87,125 609,665 622,258 توزيع أر�اح  مساهم

العنود عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 % 0.30 ال ينطبق % 0.17 99,718 696,790 87,125 609,665 622,258 توزيع أر�اح  ة مساهم

سعد   سعد عبداإللھ

 الدريس 
 % 0.30 ال ينطبق % 0.17 99,718 696,790 87,125 609,665 622,258 توزيع أر�اح  مساهم

صا�ح عبداإللھ 

 سعد الدريس 
 % 0.30 ال ينطبق % 0.17 99,718 696,790 87,125 609,665 622,258 توزيع أر�اح  مساهم

فيصل عبداإللھ  

 سعد الدريس 
 % 0.30 ال ينطبق % 0.17 99,718 696,790 87,125 609,665 622,258 توزيع أر�اح  مساهم

هيفاء صا�ح ع�� أبا 

 ا�خيل 
 % 0.30 ال ينطبق % 0.17 99,718 696,790 87,125 609,665 622,258 توزيع أر�اح   ة مساهم

 اإلجمايل 
7,055,67

0 
 % 2.08 ال ينطبق % 3.48 698,026 9,879,926 1,761,141 8,118,785

 املصدر: الشركة 

مو�ح �� ا�جدول  وما هال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة املو�حة �� ا�جدول أعاله وفق  �عض التعامالتمع اإلشارة إ�� أنھ تم ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة ع�� 

 أدناه: 

  
 تفاصيل العقود املربمة  :)10(الجدول رقم 

 تار�خ موافقة الجمعية  العقود والتعامالتتفاصيل  الجهة 

  محمدعبداإللھ سعد 

 الدريس

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o أر�اح مستحقة   توزيعات 

o الدائن الشر�ك حساب رصيد . 

o حافز سنوي   دفعة 

 األطعمة بوابة شركة ��مجلس اإلدارة  ورئيس مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 . التجار�ة

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •

 عبداإللھ سعد الدريس  سعد

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o    واألرصدة املدينة األخرى عبارة عن 
ً
املصار�ف املدفوعة مقدما

، وتتعهد الشركة بتصفية �امل قيمة للموظف�ن وعهد  سلف 

 م.  2022الرصيد املتبقي قبل ��اية العام 

o أر�اح مستحقة   توزيعات 

o و�عو�ضات   رواتب 

املنتدب والرئيس   عضو مجلس اإلدارة و العضو و  مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 التنفيذي �� شركة بوابة األطعمة التجار�ة. 

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •

 عبداإللھ سعد الدريس  صا�ح

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o أر�اح مستحقة   توزيعات 

o عن ف��ات عمل سابقة و�عو�ضات  رواتب 

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •
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 تار�خ موافقة الجمعية  العقود والتعامالتتفاصيل  الجهة 
 األطعمة بوابة شركة ��عضو مجلس اإلدارة و  مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 . التجار�ة

عبداإللھ سعد   فيصل

 الدريس

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o    واألرصدة املدينة األخرى عبارة عن 
ً
املصار�ف املدفوعة مقدما

 وعهد للموظف�ن   سلف 

o أر�اح مستحقة   توزيعات 

o و�عو�ضات   رواتب 

  األطعمة بوابة شركة �� األعمال تطو�ر إدارة ومدير مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 . التجار�ة

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •

 عبداإللھ سعد الدريس  أحمد

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o    واألرصدة املدينة األخرى عبارة عن 
ً
املصار�ف املدفوعة مقدما

، وتتعهد الشركة بتصفية �امل قيمة للموظف�ن وعهد  سلف 

 م.  2022الرصيد املتبقي قبل ��اية العام 

o  أر�اح مستحقة   يعاتتوز 

 . التجار�ة األطعمة بوابة شركة �� مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •

العنود عبداإللھ سعد  

 الدريس

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o    واألرصدة املدينة األخرى عبارة عن 
ً
املصار�ف املدفوعة مقدما

 للموظف�ن وعهد  سلف 

o أر�اح مستحقة   توزيعات 

o و�عو�ضات   رواتب 

 . التجار�ة األطعمة بوابة شركة �� مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •

 ح ع�� أبا ا�خيل هيفاء صا�

 :�� تتمثل  العالقة ذات الطرف مع التعامالت إن •

o أر�اح مستحقة   توزيعات 

 . التجار�ة األطعمة بوابة شركة �� مساهم هو  العالقة ذو الطرف إن •

 م 2022/ 04/ 20هـ (املوافق 1443/ 19/09 •

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02 •

 شركة وادي األطعمة 

 �شاط شركة وادي األطعمة �� تور�د منتجات أولية �� مجال األغذية.   يتمثل •

 عن مصار�ف مدفوعة باإلنابة من قبل شركة بوابة األطعمة التجار�ة.  عبارة •

 :العالق ذات واألطراف األطعمة وادي شركة ب�ن العالقة لطبيعة توضيح ي�� فيما •

o  ة)الدريس (شر�ك �� شركة وادي األطعم محمدعبداإللھ سعد 

o عبداإللھ سعد الدريس (شر�ك ومدير �� شركة وادي   سعد

 األطعمة) 

o عبداإللھ سعد الدريس (شر�ك �� شركة وادي األطعمة) صا�ح 

o عبداإللھ سعد الدريس (شر�ك ومدير �� شركة وادي   أحمد

 األطعمة)

o سعد الدريس (شر�ك �� شركة وادي األطعمة)  عبداإللھ فيصل 

o عبداإللھ سعد الدريس (شر�ك �� شركة وادي األطعمة)  العنود 

 م) 2022/ 09/ 20هـ (املوافق 1444/ 24/02

 املصدر: الشركة 

وجود أية �عامالت مع أطراف ذات عالقة مستقبلية   و�جب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة مجلس اإلدارة وا�جمعية العامة العادية للشركة و�� حال

طراف ذات العالقة ح�ى تار�خ فسيتم عرضها ع�� أقرب جمعية عامة مع اإلشارة إ�� أن الشركة قد حصلت ع�� موافقة ا�جمعية العامة ع�� جميع التعامالت ال�ي تمت مع األ 
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ذه التعامالت، فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غ�� ذوي العالقة للتعامل معهم ع�� تنفيذ هذه النشرة، و�� حال عدم موافقة ا�جمعية العامة للشركة ع�� ه

 األعمال املسندة إ�� أطراف ذوي عالقة.  

إيجاد بديل مناسب لألطراف  كة  إن عدم قدرة الشركة ع�� تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها �شروط ال تناسب الشركة أو �� حال �عذر ع�� الشر 

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا  
ً
املستقبلية. كما أنھ �� حال لم تتم  ذات العالقة خالل ف��ة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

العالقة �� املستقبل ع�� أسس تجار�ة بحتة فإن ذلك  أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا    التعامالت مع األطراف ذات   و�ش�ل جوهري ع�� 
ً
سيؤثر سلبا

 املستقبلية.

 
ً
 مع أطراف ذات عالقة دون ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة العادية �ش�ل مسبق. ووفقا

ً
) من نظام الشر�ات،  71للمادة ( باإلضافة إ�� ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبال

ل�حصول ع�� مخالفات    ب ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة العادية ع�� جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة �ش�ل مسبق. وعليھ، فإن الشركة معرضةفإنھ يج

(املادة  لألح�ام والقواعد اإللزامية لنظام الشر�ات و�التا�� ا�حصول ع�� غرامات وعقو�ات وال�ي قد تصل حسب نظام الشر�ات ا�حا�  �213) إ��  ) ر�ال سعودي، 500,000) 

)، كما أنھ قد تتعرض 214ملادة وتضاعف تلك العقو�ات �� حال تكرار ا�خالفات خالل ثالث سنوات من تار�خ ا�حكم عليھ بتلك ا�خالفات وذلك حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (ا

وع أي من ا�حاالت املذ�ورة أعاله تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا الشركة �خطر الطعن �� مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسي�ون لوق

 وتوقعا��ا املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة ع� توف� القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبالً   33.1.2

ة، و�ذا  يأعمالها وأدا��ا املستقب�� ع�� عدة عوامل من بي��ا القدرة ع�� توف�� القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة للقيام بخططها املستقبل�عتمد قدرة الشركة ع�� توسيع  

 
ً
ع�� نجاح الشركة �� تنفيذ ا�خطط املستقبلية  و�ش�ل جوهري    لم تتمكن الشركة من توف�� القوى العاملة ال�افية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجا��ا فإن ذلك سيؤثر سلبا

 و�ش�ل جوهري ع�� للتوسع �� األعمال و�التا�� 
ً
 نتائج أعمالها وتوقعا��ا املستقبلية.التأث�� سلبا

 املواد األولية املخاطر املتعلقة بتوفر وارتفاع أسعار   34.1.2

من إجما�� ت�لفة   %)22.87و (  %)17.75(  و  )%17.31للشركة ما�سبتھ (  موردين)  5حيث ش�ل أك�� خمسة (  ،د األوليةاملوا ع�� اإلمدادات من   عمليا��ا  استمرار   ��  الشركة  �عتمد

ع�� التوا��، وتقوم   م 2022يونيو    30وللف��ة املالية املن��ية كما ��    م2021د�سم��    31��  كما    لسنة املالية املن��يةلم و 2020د�سم��    31��  كما  املبيعات �� السنة املالية املن��ية

عرضة للتقلبات، وقد يتعرض لتقلبات �� املستقبل ألي أسباب م��ا ع�� سبيل    املواد األوليةالتعاقد. إن أسعار  أساس  هذه التعامالت ع�� أساس الشراء املباشر وال تقوم ع��  

من تلك الدول  املواد األوليةأو أي �غ�� �� األنظمة واللوائح ا�حلية �� اململكة العر�ية السعودية �شأن است��اد   املواد األوليةي �ستورد م��ا الشركة املثال �غ�� �� قوان�ن الدول ال�

   املواد األوليةأو ارتفاع أسعار    املواد األوليةالرسوم والت�اليف املرتبطة �عملية است��اد ونقل    ارتفاعوكذلك  
ً
نتيجة للعوامل املرتبطة بالطلب أو العرض أو الي تأث��ات أخرى،   عامليا

 ع�� هوامش ر�ح الشركة و�يرادا��ا    املواد األوليةوسي�ون لتقلبات ت�اليف شراء  
ً
 سلبيا

ً
 ع�� ر�حية الشركة، كما قد ي�ون لت�خم ت�اليف املنتج لف��ات طو�لة أثرا

ً
 مباشرا

ً
أثرا

، مما سي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج    املواد األولية  أسعارمر�ر الز�ادة �� الت�لفة إ�� العمالء �� حال مما�ع��م الرتفاع  السيما إذا لم تتمكن الشركة من ت

 عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. 

 ا�حفاظ ع�� مستوى مع�ن من ا�خزون لتفادي أي مش 
ً
 عدم التأثر �ش�ل كب�� �� حال ارتفاع أسعار  كما أن الشركة �عمل دائما

ً
،   املواد األولية�لة �� إمدادات السوق، وأيضا

،  املواد األولية ، أو �ان هناك ز�ادة كب��ة �� ت�لفة هذه  مقبولة  �شروط  أو  املناسب�� الوقت    املواد األوليةفإذا أصبحت الشركة غ�� قادرة ع�� ا�حصول ع�� إمدادات �افية من  

 سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.  فإن ذلك 

 املنتجات  صالحية بانتهاء املتعلقة املخاطر 35.1.2

املتوقــع تضطــر الشــركة إلــى التخلــص مــن املنتجــات من��يــة الصالحيــة ممــا ينتــج عنــھ  حتفــظ الشــركة بمخــزون مــن املــواد األوليــة فــي الفــروع، وفــي حــال �انــت املبيعــات أقــل مــن  ت

ـة أقــل، و�التالــي تحــرص علــى ر�حيـش  ـل التالــف وتحقيــق هـــوام ارتفــاع فــي ت�اليــف املبيعــات، وتــدرك إدارة الشــركة أهميــة ضبــط كميــة مخــزون املنتجــات عنــد مســتوى �افــي لتقليـ

ـر علــى هـــوامش الر�حيــة لــدى الشــركة ونتائجهــا، والتــي قــد تؤثــر  مراقبــة �ســبة التالف فــي الفروع. وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي مراقبــة ا�خــزون والتالــف منــھ فــإن ذلــك قــد يؤثـ

 و�شــ�ل جوهــر 
ً
 ي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عمليا��ــا وتوقعا��ــا املســتقبلية.ســلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة ع� إدارة املخزون بفعالية  36.1.2

تنبــؤ بمعــدالت الطلــب �شــ�ل دقيــق، فقــد يكــون الطلــب أكبــر ��  تقــوم الشــركة بمتا�عــة معــدالت الطلــب علــى منتجا��ــا من خالل الفروع �شــ�ل مســتمر ولكــن مــن الصعــب ال

ل ســل�ي علــى  ـع، فــإن هـــذا يــؤدي ملبيعــات ضائعــة وقــد يؤثــر �شــ��عــض األيــام، وقــد يكــون أقــل فــي أيــام أخــرى، فــي حيــن �ان الطلــب علــى املنتجــات أو �عضهــا أعلــى مــن املتوقـ

ـذا قــد يــؤدي لز�ــادة �ســبة التالــف، والــذي مــن شــأنھ ز�ــادة ت�اليــف ســمعة العالمــة لعــدم قدر��ــا علــى تلبيــة طلبــات العميــل فــي املقابــل إذا �ان الطلــب أقــل مــن املتوقــع فــإن هــ

 و�شــ�ل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي وناملبيعــات، و�التالــي فــإن عــدم قـ
ً
 تائــج عمليا��ــا وتوقعا��ــا املســتقبلية.ـدرة الشــركة علــى إدارة ا�خــزون بفعاليــة قــد يؤثــر ســلبا
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، وقد تطرأ �غ��ات جوهر�ة  املواد األوليةوتوقعات الطلب إلدارة مخزو��ا من منتجات    للمواد األوليةومعرفة املوسمية    املواد األولية�عتمد الشركة ع�� خ����ا ال��اكمية �� سوق  

 خالف ماتم توقعھ، إذ قد يتأثر الطلب بإطالق منتجات جديدة �� السوق، أو بالتغ��ات �� دورات املنتج أو التسع�� أو التغ��ات �� أنماط   املواد األولية�� الطلب ع�� منتجات  

من تقدير حجم دخول منافس�ن جدد إ�� السوق أو غ��ها من العوامل. عليھ، فقد تقل طلبات العمالء ع�� منتجات الشركة. و�التا��، إذا لم تتمكن الشركة    إنفاق العمالء، أو

ات ا�خزون، كما أن الز�ادة �� ا�خزون وسوء املنتجات ال�ي يبحث ع��ا عمالؤها بدقة أو إدارة كميات اإلنتاج أو التور�د بطر�قة مالئمة، فقد يؤدي إ�� وجود فائض �� مستو� 

�ش�ل سل�ي وجوهري ع��    الصالحية مماسيؤثر  ان��اءالحية املنتجات مماقد يج�� الشركة إ�� تخفيض األسعار لبيع مخزو��ا قبل تار�خ  صإدارتھ قد تؤدي إ�� احتمالية ان��اء  

 ستقبلية.أعمال الشركة ووضعها املالية ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا امل

د�سم��  31م و 2020د�سم��  31كما ��  سعودي ) ر�ال2,620,788( ما قيمتھو سعودي،    ) ر�ال2,355,369( ما قيمتھ) ر�ال سعودي، و 1,532,404( ما قيمتھبلغ رصيد ا�خزون 

لدى الشركة سريعة ا�حركة ح�ى تار�خ    املواد األوليةأن �افة    لدى الشركة أي مخصص بضاعة بطيئة ا�حركة �ون   دكما ال يوجع�� التوا��،   م2022يونيو    30وكما ��    م 2021

ام  يوجد لدى الشركة سياسة مخصصات للمخزون التالف ح�ى تار�خ هده النشرة، حيث تقوم الشركة بقيد التالف الفع�� �ش�ل أسبو�� بناًء ع�� نظ  هذه النشرة. كما أنھ ال

ل�ل صنف ومن خالل فحوصات ا�خزون الداخلية، وذلك ل�حد من الكميات التالفة، وتتمثل سياسة الشركة �� الس�� إ��  الصالحية    ان��اءإدارة ا�خزون الذي يتتبع تار�خ  

ظ ع��  ئع �� الوقت املناسب وا�حفاا�حافظة ع�� املستوى األمثل من ا�خزون ملراقبة ت�اليف حيازة ا�خزون وز�ادة كفاءة رأس املال العامل، مع ضمان �سليم السلع والبضا

إ�� انخفاض شديد أو إ�� فائض   جودة املنتجات املتاحة للعمالء. فإذا لم تتمكن الشركة من ا�حفاظ ع�� مستو�ات ا�خزون املث�� ومراقبة ا�خزون �ش�ل دوري، سيؤدي ذلك 

و��، أو تصر�ف ا�خزون، �� ا�حالة الثانية، مما قد يؤثر ع�� عمليات �� مستو�ات ا�خزون، مما قد ي�حق الشركة بخسائر لعدم تمك��ا من تلبية متطلبات العمالء، �� ا�حالة األ 

 الشركة التجار�ة بصورة سلبية وجوهر�ة، ووضعها املا��، ونتائج عمليا��ا. 

 املخاطر املتعلقة بز�ادة الوعي الصحي وتغ� االتجاهات االستهالكية  37.1.2

لدى املس��لك�ن إ�� التأث�� �ش�ل سل�ي ع�� مستو�ات الطلب ع�� املنتجات املتاحة لدى الشركة. و�� حال لم تتمكن   االس��الكيةقد يؤدي ز�ادة الو�� الص�� و�غ�� االتجاهات  

لتا�� التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا الشركة من التجاوب مع التغ��ات �� سلوك املس��لك�ن، فإن ذلك قد يؤدي إ�� تراجع أعداد املس��لك�ن، و�ا

 ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالتوسع من خالل فتح فروع جديدة 38.1.2

ستقب�� ع�� قدرة الشركة �� التوسع من خالل فتح فروع  �عتمد نمو الشركة امل  .مدينة الر�اض موزعة ��    فروع)  8، بلغ إجما�� عدد فروع الشركة (م2022يونيو   30كما �� تار�خ  

ا�حركة املرور�ة وسهولة الوصول   وكثافة�ع�ن االعتبار عدد من العوامل وال�ي �شمل الكثافة الس�انية ومعدل النمو الس�ا�ي ا�حتمل    األخذجديدة و�يجاد مواقع مناسبة لها مع  

ة الشرائية املقدرة للس�ان والت�لفة اإليجار�ة املناسبة. إال أنھ �� حال واجهت الشركة صعو�ات �� تأم�ن املواقع املناسبة بما إ�� املوقع املس��دف ومدى قرب املنافس�ن والقدر 

عمليا الشركة ونتائج  أعمال  ع��  سل�ي وجوهري  بدوره �ش�ل  سيؤثر  الذي  سل�ي، األمر  سيتأثر �ش�ل  نموها  فرص  فإن  مع اس��اتيجي��ا،  املا�� وتوقعا��ا ��ا ووضعها  يتما�ىى 

 املستقبلية. 

 سوف يؤدي إ�� دخول الشركة �� نزاعات قد ي��تب عل��ا �حب العقارات املستأجرة    أو  اإليجاركما أن عدم ال��ام الشركة �شروط عقود  
ً
عدم استخراج    أوعدم ��جيلها إلك��ونيا

ونقل األعمال للفرع ا�جديد. و��   لإليجاروتكبدها ت�اليف إضافية الختيار مواقع جديدة مناسبة    أو تجديد �عض تراخيص البلدية و�التا�� �عطل أعمال الشركة �� ذلك الفروع

 ، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وأداؤها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.  األمرحال حدوث هذا 

 بسبب افتتاح فروع جديدةاملخاطر املتعلقة بتأثر مبيعات الفروع الحالية  39.1.2

ري �� نجاح الفروع ا�جديدة. إال أنھ �عتمد نمو الشركة املستقب�� ع�� قدرة الشركة �� التوسع من خالل فتح فروع جديدة، لذا فإن اختيار املواقع ا�جديدة سي�ون لھ تأثر جوه

لفرع إ�� الفروع ا�جديدة لقر�ھ ا�جغرا�� أو سهولة الوصول، لذا فإن عدم قدرة الشركة قد تتأثر مبيعات �عض الفروع القديمة �ش�ل سل�ي �سبب انتقال �عض من العمالء ل

�� املبيعات، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي  ع�� اختيار فروع جديدة �عناية قد يؤدي إ�� ت�اليف رأسمالية إضافية غ�� مجدية وارتفاع �� املصار�ف التشغيلية �� مقابل ز�ادة محدودة

 الشركة ونتائج عمليا��ا وأداؤها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.وجوهري ع�� أعمال 

   العمالت صرف أسعار بتذبذب املتعلقة املخاطر 40.1.2

� سبيل ع� –�عض املواد األولية واملعدات وذلك فيما يتعلق �شراء وتور�د  الدوالر األمر��ي،ال�ن اليابا�ي و تخضع �عض معامالت الشركة لعمالت غ�� الر�ال السعودي، ال سيما 

 للعمالت: � ، و معدات وأدوات الطبخ، مواد غذائية –املثال ال ا�حصر 
ً
 و�ح ا�جداول أدناه �عامالت الشركة وفقا
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  تعامالت الشركة وفقاً للعمالت فيما يتعلق بشراء املواد األولية :)11(الجدول رقم 

 العملة 

 م 2022 يونيو 30 م 2021ديسمرب  31 م 2020ديسمرب  31

 املشرت�ات  
 (ر�ال سعودي) 

النسبة من إجمايل  
 (%)  املشرت�ات

 املشرت�ات 
 (ر�ال سعودي) 

النسبة من إجمايل  
 (%)  املشرت�ات

 املشرت�ات 
 (ر�ال سعودي) 

النسبة من إجمايل  
 (%)  املشرت�ات

 % 77.14 6,963,214 % 89.23 16,299,481 % 95.94 17,744,550 الر�ال السعودي 

 % 20.60 1,859,387 % 9.34 1,705,580 % 3.33 615,480 ال�ن اليابا�ي 

 % 0.39 35,329 % 0.79 144,045 % 0.24 43,656 األمر��يالدوالر 

 % 1.56 141,088 % 0.26 46,950 % 0.48 88110 اإلمارا�ي الدرهم 

 % 0.31 28,201 % 0.39 70,443 % 0.02 3,515 اإلس��لي�ي ا�جنيھ 

 100.00% 9,027,219 100.00% 18,266,499 100.00% 18,495,311 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 

كة. وكجزء من سياسة اململكة، فإن الر�ال إن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغ��ات �� صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بال��اما��ا ومصروفا��ا املرتبطة �عملة غ�� عملة اململ

دوالر أمر��ي، إال أنھ ال يوجد تأكيدات ع�� ثبات سعر صرف الر�ال   1ر�ال سعودي مقابل    3.75السعودي، ح�ى تار�خ هذه النشرة، مر�وط بالدوالر األمر��ي �سعر صرف يقدر ب  

ت�اليف املعامالت، و�� املقابل فإن   ي �ستخدمها الشركة إ�� ز�ادةالسعودي مقابل الدوالر األمر��ي، وقد تؤدي التقلبات �� قيمة الر�ال السعودي مقابل العمالت األجنبية ال� 

لسعودي مقابل العمالت  سعر صرف الر�ال السعودي أمام اليورو يخضع لعوامل العرض والطلب ومعرض للتقلبات �� أي وقت، وعليھ قد تؤدي التقلبات �� قيمة الر�ال ا

 و�ش�ل جوهري ع�� نتائج عمليات الشركة ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية ية اإلس��لي�ي)األجنبية (ال سيما الدوالر األمر��ي واليورو وا�جن
ً
 .إ�� التأث�� سلبا

 من خارج اململكة   مع موردينبالتعامل  املتعلقة املخاطر 41.1.2

�عض املواد األولية، حيث ش�لت املوردين من خارج اململكة من إجما��  �ش�ل جزئي ع�� است��اد عدد من املوردين من خارج اململكة  الشركة كما �� تار�خ هذه النشرة ع���عتمد 

و�ناًء عليھ،   التوا��،م ع��  2022يونيو    30  وكما��  م2021د�سم��    31كما ��  م و 2020د�سم��    31كما ��  %)  22.86�سبتھ (  %) وما10.77�سبتھ (  %) وما4.06ما�سبتھ (املش��يات  

ة بتوزيعها �ش�ل كب�� ع�� أعمال تؤثر أنظمة االست��اد �� اململكة وقوان�ن التصدير لدى سلطات االختصاص ال�ي �ستورد م��ا الشركة أو موردي املنتجات، ال�ي تقوم الشرك

أو إجراءات مقاطعة ع�� عقو�ات    تما فرض�ي تقوم الشركة �شرا��ا من موردين، أو إذا  الشركة. و�ذا تضمنت لوائح االست��اد ع�� مز�د من القيود املفروضة ع�� املنتجات ال 

  ائج عمليا��ا.البلدان ال�ي �ستورد الشركة م��ا منتجا��ا �ش�ل جزئي أو ك��، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعما ل الشركة ووضعها املا�� ونت

 املحاسبية الهامة واملعاي� الجديدة املخاطر املتعلقة بالتغ�ات يف املعاي� 42.1.2

  31ذات الغرض ا�خاص للشركة للسنة املالية املن��ية ��    القوائم املالية املراجعةو م  2021د�سم��    31املن��ية ��   عن السنة املالية املالية املراجعة للشركة القوائم إعداد تم

 للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية (  م 2022  يونيو   30أشهر املن��ية ��    الستةلف��ة  م والقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة  2021د�سم��  
ً
)  IFRSواإليضاحات املرفقة ��م وفقا

املن��ية    املالية للسنةإن القوائم  ، مع العلم  ) SOCPA(للمراجع�ن وا�حاسب�ن  املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية  

ا�حالة  هذه �� والشركة ملزمةللتقر�ر املا�� املعتمدة �� امللكة العر�ية السعودية   ليةم �� أول قوائم مالية تقوم الشركة بإعدادها بما يتوافق مع املعاي�� الدو 2020د�سم��    31��  

من املمكن أن   املعاي�� ا�جديدة تطبيق �عض املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� أو إلزامية ��  �غ��ات أي إن  آلخر. وقت من املعاي�� هذه ع�� تطرأ ال�ي التعديالت أو التغي��ات بتطبيق

  تؤثر
ً
 و�ش�ل جوهري ع�� وضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. القوائم ع�� سلبا

ً
  املالية للشركة، مما سيؤثر سلبا

ع�� القوائم املالية    ا�عكسم والذي  2020د�سم��   31 املن��ية �� املالية للشر�ات للسنة املالية القوائم ع�� �غي��ات إ�� للشركة  )IFRS( الدولية ا�حاسبة ملعاي�� التطبيق أدى

للشركة و�عادة تصنيف �عض البنود من قبل   )IFRS( الدولية ا�جداول أدناه م�خص التسو�ات ال�ي تمت ع�� القوائم املالية نتيجة لتطبيق معاي�� ا�حاسبة  للشركة، تو�ح

 الشركة:

 م 2020 ديسمرب  31ع� عناصر قائمة املركز املايل كما يف  (IFRS) تطبيق املعاي� الدولية للتقر�ر املايل أثر :)12(الجدول رقم 

 م 2020ديسمرب   31يف تار�خ  املايل كماالتعديالت ع� قائمة املركز 

 البند

األرصدة كما تم عرضها سابقاً وفقاً  
للمعيار الدويل للتقر�ر املايل للمنشآت  

 صغ�ة ومتوسطة الحجم  

 ر�ال سعودي 

تأث� اعتماد املعاي� الدولية للتقر�ر   
 املايل 

 ر�ال سعودي 

أرصدة قائمة املركز املايل بعد تطبيق 
 املعاي� الدولية للتقر�ر املايل 

 ر�ال سعودي 

 66,688,100 (1,364,441) 68,052,541 األصول مجموع 
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 32,650,924 739,405 31,297,771 مجموع حقوق امللكية 

 34,650,924 (2,103,846) 36,754,770 االلتزامات مجموع 

 34,650,924 (2,103,846) 68,052,541 وااللتزامات مجموع حقوق امللكية 

 م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  ذات الغرض الخاص   املصدر: القوائم املالية املراجعة

 

 م 2020ديسمرب  31التعديالت ع� قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة املالية املنتهية يف  :)13(الجدول رقم 

 م2020ديسمرب    31  يف تار�خ  اآلخر كماالخسائر والدخل الشامل    أوالتعديالت ع� قائمة األرباح  

 البيان 

األرصدة كما تم عرضها سابقاً وفقاً  
للتقر�ر املايل للمنشآت  للمعيار الدويل 

 صغ�ة ومتوسطة الحجم 

 ر�ال سعودي 

تأث� اعتماد املعاي� الدولية للتقر�ر 
 ر�ال سعودي  املايل

الخسائر   أو أرصدة قائمة األرباح 
تطبيق   اآلخر بعدوالدخل الشامل 

ر�ال   املايل املعاي� الدولية للتقر�ر
 سعودي 

 52,055,539 - 52,055,539 إيرادات 

 (30,513,810) (10,779,082) (19,734,728) تكلفة اإليرادات 

 21,541,729 (10,779,082) 32,320,811 إجمايل الربح

 (7,776,913) 5,758,200 (13,535,113) وإدار�ة  عمومية  مصار�ف 

 (1,394,427) 5,373,744 (6,768,171) مصار�ف بيع وتسو�ق 

 12,687,904 670,377 12,017,527 الربح التشغي�  

 (1,349,999) - (1,349,999) تمو�لالتكاليف  

 317,515 - 317,515 أخرىإيرادات  

 11,337,905 628,534 10,709,371 الربح قبل الزكاة 

    زكاة

 11,055,140 628,534 10,426,606 للسنةالربح  

 - - - الدخل الشامل اآلخر 

لن    التيبنود الدخل الشامل اآلخر  
إىل الربح أو الخسارة    ايعاد تصنيفه 

 يف السنوات الالحقة: 
- - - 

املنافع    التزاماتإعادة قياس    خسارة
 للموظف�   املحددة

- - - 

 346,897 - 346,897 للسنة   األخر  الدخل الشامل

 11,402,037 628,534 10,773,503 للسنة   األخر  الدخل الشامل  أجمايل

 م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  ذات الغرض الخاص   املصدر: القوائم املالية املراجعة

 .  2020د�سم��  31إن التحول ا�� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� لم يكن لھ أي تأث�� ع�� التدفقات النقدية للشركة للسنة املن��ية �� 

ولم  .جوهري   تأث��  أي  لها  ليس  وال�ي  خالتار� ذلك  �عد أو 2020 يناير 1 �� تبدأ ال�ي السنو�ة الف��ات ع�� املفعول  السار�ة والتعديالت املعاي�� �عض مرة ألول  الشركة طبقت  كما

ْصِدَر  آخر �عديل أو تفس�� أو معيار ألي املبكر بالتطبيق الشركة تقم
ُ
 اآلن:  ح�ى املفعول  سارً�ا يصبح ولم أ

 
 املعاي� الجديدة واملطبقة والتي ليس لها أي أثر جوهري : 1الجدول رقم 

 السر�ان   تار�خ الوصف  التفس�   – املعيار

 م 2020 يناير  01 اإليجاراملتعلق بامتيازات  – 19�وفيد  ) 16�عديالت املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� ( 

  معيار ا�حاسبة الدو��) و 16) و ( 9) و (7( �عديالت املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

)39 ( 
 م 2020 يناير  01 املرحلة الثانية –سعر الفائدة  إصالح

 م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  ذات الغرض الخاص   القوائم املالية املراجعة: املصدر
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  .م2021د�سم��    31املالية املن��ية ��  للشركة للسنة   املالية القوائم إصدار تار�خ ح�ى املفعول  سار�ة غ�� الصادرة واملعدلة ا�جديدة والتفس��ات كما أنھ يوجد �عض املعاي��

 املفعول.  سار�ة تصبح عندما مناسًبا، ذلك  �ان م�ى واملعدلة، ا�جديدة والتفس��ات املعاي�� هذه الشركة تطبيق وتنوي 

لة والتفس��ات  املعاي�� تؤثر أن املتوقع من وليس  و�� �التا��: .بالشركة ا�خاصة املالية القوائم ع�� جوهرً�ا تأث�ً�ا التالية املعدَّ

 م 2021ديسمرب  31املعاي� الغ� سار�ة والغ� مطابقة حتى إصدار القوائم املالية للسنة املنتهية يف   :)14(الجدول رقم 

 الوصف  التفس�   –املعيار 

 ) 2023يناير   1عقود التأم�ن ( ) 17املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� (

 ) 2022يناير   1املمتل�ات، املصنع واملعدات ومتحصالت ( ) 16�عديالت ع�� املعيار ا�حاسبة الدو�� ( 

 ) 2022يناير   1الرجوع ا�� االطار املفاهي�ي ( ) 3�عديالت املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� ( 

 ) 2022يناير  1 –تنفيذ العقود ت�لفة  –العقود املرهقة  ) 37�عديالت ع�� معيار ا�حاسبة الدو�� ( 

 ) 2023يناير  1متداولة / غ�� متداولة ( االل��امات ا��تصنيف  ) 1�عديالت ع�� معيار ا�حاسبة الدو�� ( 

 )2023يناير   1 –عن السياسات ا�حاسبية  اإلفصاح 2و�ينا ممارسة املعيار الدو�� للتقر�ر املا��  1�عديالت ع�� معيار ا�حاسبة الدو��  

 واالل��امات الناتجة عن معاملة واحدة   باألصول الضر�بة املؤجلة املتعلقة  12عديالت ع�� معيار ا�حاسبة الدو��  �

 ) 2023يناير   1( –�عر�ف التقديرات ا�حاسبية    8�عديالت ع�� معيار ا�حاسبة الدو��  

 املشروع املش��ك  أومساهمة اسهم ب�ن املستثمر وشركتھ التا�عة  أوبيع  28ومعيار ا�حاسبة الدو��   10املعيار الدو�� للتقر�ر املا��   �عديالت ع��

 2020-2018�عديالت سنو�ة ع�� املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية 

 ) األدوات املالية 9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية (

 ) عقود إيجار 16للتقار�ر املالية ( املعيار الدو��

يناير   1) اعتماد املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ألول مرة (1املعيار الدو�� للتقار�ر املالية (

2022 ( 

 م2021ديسمرب   31للسنة املالية املنتهية يف  ذات الغرض الخاص   القوائم املالية املراجعة: املصدر

 

 إ��تطبيق  سيؤدي كما
ً
 أو املعاي�� ا�جديدة والتعديالت ع�� املعاي�� املطبقة مسبقا

ً
 ت�ون  قد أخرى  �غي��ات أو الالحقة املالية السنوات �� مماثلة �غي��ات املعاي�� املطبقة مسبقا

  أثرها يظهر ولم جوهر�ة
ً
�غي��ات جوهر�ة ع�� القوائم      ) ع�� النحو املعتمد �� اململكة، قد ينتجIFRSكما أن حداثة تطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية (  .الشركة �علمها ال قد أو حاليا

  من املمكن أن تؤثر املعاي�� ا�جديدة تطبيق �عض املعاي�� أو إلزامية هذه �� �غي��ات أي فإن املالية للشركة خالل السنوات القادمة و�التا��
ً
 القوائم ع��و�ش�ل جوهري    سلبا

 �. املا� ومركزها للشركة لنتائج املاليةا ع�� و�التا�� املالية

 م 2021من يناير   بدءاً املخاطر املتعلقة بقرار هيئة املوا� السعودية برفع رسومها  43.1.2

   ا�جديدة  بالز�ادة  الرسوم  تحصيل  قررت الهيئة العامة للموا�ئ السعودية ز�ادة الرسوم ال�ي تتقاضاها من الر�اب والسفن ال�ي �ستفيد من خدما��ا، وال�ي بدأ
ً
 أول   من  إعتبارا

ر�ال عن �ل رافعة �� الساعة   6,300ر�ال إ��    1,500رسوم سفن ا�حاو�ات ال�ي تفرغ برافعات ا�حاو�ات املتخصصة من  الهيئة العامة للموا�ئ السعودية  رفعت  حيث    .2021  يناير

 . ر�ال رسوم املغادرة 100ر�ال للز�ارة الواحدة ألي سفينة، و 100ميناء رسوم القدوم لل%. كما بلغت 320 أو جزء من الساعة بز�ادة الرسوم بنسبة

م  2021د�سم��  31م والسنة املالية املن��ية �� 2020د�سم��  31يو�ح ا�جدول التا�� إجما�� قيمة رسوم التخليص ا�جمر�ي املدفوعة من قبل الشركة للسنة املالية املن��ية �� 

 م: 2022يونيو  30والف��ة املالية املن��ية �� 

 رسوم التخليص الجمريك  :)15(الجدول رقم 

 بيان
ديسمرب   31السنة املالية املنتهية يف كما يف 

 (بالر�ال السعودي)  م2020
ديسمرب   31السنة املالية املنتهية يف كما يف 

 (بالر�ال السعودي)  م2021
  م2022يونيو   30كما يف  الفرتة املالية املنتهية يف  

 (بالر�ال السعودي) 

 49,369 271,834 43,090 رسوم التخليص ا�جمر�ي 

 49,369 271,834 43,090 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة 
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سينعكس بالز�ادة ع�� ت�اليف املنتجات وحيث أن الشركة �عتمد ع�� است��اد �عض املواد األولية من خارج اململكة، فإن ز�ادة الرسوم ا�خاصة بالهيئة العامة للموا�ئ السعودية  

 . ل الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وع�� توقعا��ا املستقبليةع�� أعمامن خارج اململكة و�التا�� ز�ادة ت�اليف املبيعات، والذي سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري  ةاملستورد

 بالتعامل مع املورديناملخاطر املتعلقة  44.1.2

أساس غ��    من داخل وخارج اململكة. �عتمد الشركة ع�� أوامر الشراء والفوترة املباشرة �� التعامل مع عقود التور�د وع�� املواد األوليةتمارس الشركة أ�شط��ا عن طر�ق تور�د  

مع مناف�ىي الشركة بخصوص نفس املواد ال�ي تتلقاها الشركة. وعليھ، قد يصعب ع�� الشركة أن تضمن    اتفاقياتحصري، ويع�ي ذلك أنھ يحق للموردين التعامل أو إبرام  

تتمكن الشركة من تلبية متطلبات عمال��ا من    ن الرئيسي�ن، وقد المع هؤالء املوردي  استمرار التور�د وعدم تأثر العمل �� ظل عدم وجود عقود أو اتفاقيات حصر�ة طو�لة األجل

، �� حال قام أي من هؤالء املوردين الرئي  املواد األوليةحيث استمرار تور�د  
ً
سي�ن بإ��اء  بنفس النوعيات وا�جودة ال�ي اعتادوا عل��ا، وستتأثر أعمال الشركة وعالق��ا �عمال��ا سلبا

نتيجة نقص التور�د أو وقوع �غي��ات �� االس��اتيجية   املواد األوليةأو تقليص حجم   تقبل أو التحول إ�� منافس�ن آخر�ن أو توزيع منتجا��م بأنفسهمأعمالهم مع الشركة �� املس

ا، كما أنھ ال يوجد أي ضمان أن الشركة  أو �� حال أبرم أي من موردي الشركة اتفاقية حصر�ة مع منافس أو حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفا�� �� عمل املوردين أو غ��ه

 توقعا��ا املستقبلية. قادرة ع�� إيجاد موردين آخر�ن �شروط وأح�ام مماثلة، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� و 

 ركة  املخاطر املتعلقة بالتغي�ات يف األنظمة واللوائح املعمول بها ع� أعمال الش 45.1.2

من خارج اململكة. و�ناًء عليھ، تؤثر أنظمة االست��اد �� اململكة وقوان�ن التصدير لدى    األوليةاملواد  كما �� تار�خ هذه النشرة ، �عتمد أعمال الشركة �ش�ل جزئي ع�� است��اد  

ائح االست��اد ع�� مز�د من القيود سلطات االختصاص ال�ي �ستورد م��ا الشركة أو موردي املنتجات، ال�ي تقوم الشركة بتوزيعها �ش�ل كب�� ع�� أعمال الشركة. و�ذا تضمنت لو 

ات أو إجراءات مقاطعة ع�� البلدان ال�ي �ستورد الشركة م��ا منتجا��ا �ش�ل جزئي أو ك�� � عقو   تما فرضنتجات ال�ي تقوم الشركة �شرا��ا من موردين، أو إذا  املفروضة ع�� امل

 ، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعما ل الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا. 

 املصار�ف التشغيلية ع� أعمال الشركة املخاطر املتعلقة بأثر ازدياد  46.1.2

م ناتجة �ش�ل أسا�ىي  2020د�سم��    31م مقارنة بالسنة املالية املن��ية ��  2021د�سم��    31%) خالل السنة املالية املن��ية ��  44.97شهدت املصار�ف للشركة ارتفاع بنسبة (

�� �ل من مصار�ف الرواتب واألجور وال�ي ارتفعت من ( �� العام  9,127,862عن االرتفاع  (2020) ر�ال سعودي  إ��  ) ر�ال سعودي بنسبة ارتفاع بلغت  13,024,753م لتصل 

)42.69  .(% 

ز�ادة ت�اليف الرواتب واألجور، وت�اليف إسناد ا�خدمات إ�� مقدمي خدمات  –ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  –قد تزداد مصار�ف الشركة التشغيلية نتيجة �جموعة من بما ف��ا 

لت�اليف املتعلقة بز�ادة إيجارات  جي�ن، وت�اليف التحميل والتن�يل والنقل، وت�اليف اس��الك الوقود واملياه والكهر�اء، وت�اليف اإلصالح والصيانة، وأقساط التأم�ن، واخار 

السنوات املاضية. كما قد تؤدي أي ز�ادة �� متطلبات سعودة الوظائف العقارات املستأجرة من قبل الشركة. وتجدر اإلشارة إ�� أن أسعار الوقود واملياه والكهر�اء قد ارتفعت �� 

هامش ر�حها واملبالغ املتاحة لتشغيل  بالشركة إ�� ز�ادة مصار�ف الشركة التشغيلية. وسوف ي��تب ع�� أية ز�ادة �� املصار�ف التشغيلية للشركة انخفاض �� تدفقا��ا النقدية و 

 وهذا بدوره سوف ي�ون أثر سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. فروعها ا�حالية وألي توسع مستقب��.

 املخاطر املتعلقة بموسمية أعمال الشركة 47.1.2

   يقلرمضان  يتأثر قطاع الشركة، كغ��ه من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب �� السوق. لذلك، كما و�حكم طبيعة �شاط الشركة، فإن شهر  
ً
ف��ا مبيعات الشركة نظرا

 خالل با��  ب��اية األسبوعمقارنة    أيام وسط األسبوعاالس��الك ع�� منتجات الشركة، كما تقل مبيعات منتجا��ا خالل    لضعف
ً
، كما أن مستو�ات مبيعات الشركة ثابتة تقر�با

  
ً
 �ش�ل وا�ح خالل أي ف��ة نظرا

ً
مواسم ا�خاصة بمنتجات الشركة خالل ف��ات السنة. لذلك، فإن عدم تكيف مستو�ات املش��يات    ودلعدم وجف��ات السنة وال تتأثر سلبيا

 ت�اليف   وا�خزون ملنتجات الشركة مع وجود أي انخفاض حاد �� الطلب ع�� منتجات الشركة �� السوق، فإن ذلك قد يؤدي إ�� تكبد الشركة إ�� ت�اليف
ً
إضافية خصوصا

 ع�� مبيعات الشركة، تخز�ن إضافية أو تلف امل
ً
�ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أداء  و�التا�� التأث��نتجات، كما أن أو انخفاض الطلب �ش�ل عام ع�� منتجات الشركة سيؤثر سلبيا

 الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة  48.1.2

 من  التغ��  سريعة  بأ��ا  املنافسة  تلك   وتتم��وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة ع�� املنافسة �ش�ل فّعال مع الشر�ات األخرى �� السوق،    تنافسية،�عمل الشركة �� بيئة  

   السوق   إ��  املقدمة  املنتجات  وتحديث  وتطو�ر  العمالء  ومتطلبات  التقنية  الناحية
ً
 وقد.  األسعار  ��  الز�ادة  أو  املنتجات  ��  منافسة  تواجھ  أن  الشركة  وتتوقع   وتحديثا��ا،  حديثا

 والتطو�ر  والبحوث  املستقبلية  واملبيعات  والتسو�ق  اإلعالنات  ت�اليف  املثال  سبيل  ع��  منھ  واملصروفات،  الت�اليف  ��  ز�ادة  واألسعار  املنتجات  ��  القو�ة  املنافسة  عن  ينتج
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 ا�حالية  املنافسة  الشر�ات  �عمل  قد  ذلك،  إ��  باإلضافة  باملنتجات،  املتعلقة  املستمرة  وا�خدمات  التسو�ق  ودعم  املقدمة  املنتجات  استبدال  ورسوم  املنتجات  وخصومات

 . مصادرهم وتطّور  تحّسن أن شأ��ا  من وال�ي أخرى  أطراف  مع أو بي��م فيما شراكة عالقات إ�شاء ع�� للشركة والرئيسية
ً
  الشر�ات  تحتاج قد تلك، االستحواذ لصفقات ونتيجة

  إيقاف  أو  و�دء  حلولهم،  عرض   أو   لبيع  أك��   مصادر  وتخصيص  العميل  أو  املستخدم  ومتطلبات  ا�جديدة  التقنيات  تطو�ر  ع��  �عمل  أن   للشركة  والرئيسية  ا�حالية  املنافسة

  مضاعفة   ع��  املنافسون   �عمل   وقد.  الشركة  من  أوسع  و�ش�ل  �سرعة  عروضهم  وتوسيع  تطو�ر  أو  أك��  رعة�س  املتواجدة  األخرى   الفرص   من  واالستفادة  األسعار،  ��  املنافسة

كر  ما  ل�ل  وسي�ون .  السوق   ��  ا�حالية  الشركة  حصص  تقلل  أن  شأ��ا   من  وال�ي  املعروضة  وخدما��م  منتجا��م
ُ
 ومركزها  الشركة  أعمال  ع��  جوهري   و�ش�ل  كب��  سل�ي  تأث��  أعاله  ذ

 .عمليا��ا ونتائج املا��

   املخاطر املتعلقة باألصول الثابتة 49.1.2

%) ويستث�ى من ذلك األرا�ىي اململوكة للشركة، كما بلغت �سبة  20%) إ�� (5إن لــدى الشــركة أصول ثابتة �ســتخدمها فــي عمليا��ا التشغيلية و�معدل إهالك سنوي ي��اوح من (

د�سم��    31م وكما��  2020د�سم��    31%) كما��  35.38و (  %)32.10%) و (32.00األرا�ىي اململوكة) (   باستثناءالدف��ية لألصول الثابتة (اإلهالك ا�جمع من إجما�� القيمة  

ـق لهـذه املعـدات مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا  م ع�� التوا��، وهــي مهمــة للغايــة لنجــاح عمليا��ا. لذلــك �عتمــد الشـركة علـى التشـغيل املوثـوق واملتس2022يونيو    30م وكما ��  2021

الشـركة و�ضعـف قدر��ـا علـى إنتـاج كميـات �افيـة مـن  وتوقعا��ـا املاليـة. إن أي عطـل غيـر متوقـع يطـرأ علـى اآلالت أو املعـدات أو أي صيانـة مطولـة لهـا مـن شـأنھ أن �عطـل إنتـاج  

و�� حال وجود أي إخفاق سيؤثر �ش�ل ســل�ي  بمتطلبا��ا التعاقدية.  االل��امى تأميــن جــودة املنتجــات بالشــ�ل الــذي يلبــي مطالــب عمال��ــا أو  املنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــ

 وجوهري علــى أعمــال الشــركة ووضعها املا�� وتوقعا��ــا املستقبلية ونتائــج عمليا��ا. 

وتحسينات ع�� مبا�ي مستأجرة واآلالت واملعدات والسيارات واملشروعات تحت التنفيذ،    األرا�ىي واملبا�يجوهر�ة �� األصول الثابتة متضمنة    كما أنھ و�� حال وجود إضافات

ؤثر �ش�ل سل�ي ع�� سي  فإن ذلك س��يد من مصروف اإلهالك السنوي، و�� حال عدم تحسن مستوى ر�حية الشركة نتيجة لإلضافات ا�جوهر�ة �� األصول الثابتة، فإن ذلك 

انخفاض الر�حية �� أعمــال الشــركة ووضعها املا�� وتوقعا��ــا    إ��مماسيؤدي    ر�حية الشركة نتيجة لز�ادة مصروف اإلهالك السنوي و�التا�� التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع��

 املستقبلية ونتائــج عمليا��ا. 

 املخاطر املتعلقة باملحفظة االستثمار�ة  50.1.2

 راجع القسم الفر�� (  محفظة استثمار�ة يتم إدار��ا من قبل شركة الر�اض املالية  لدى الشركة
ً
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الر�ح وا�خسارة" مالية  ) "استثمارات  3.17، (فضال

تتمكن من تحقيق عوائد إيجابية �� الوقت املناسب أو   سوف   ا�حفظة االستثمار�ة) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" �� هذه النشرة)، وال يوجد ضمان بأن  3من القسم (

املستثمر ��ا أو ال ي�ون سعر بيعها يمثل القيمة العادلة لها، و�التا�� فإن الشركة معرضة لعدم حصولها ع�� عوائد   األسهمأي وقت ع�� اإلطالق، وقد ال ت�ون هناك إم�انية لبيع  

 من هذه االستثمارات أو تحقيق عوائد  
ً
، و�� حال  األسهمأو خسارة جزء أو �ل استثمارها �� هذه    املستثمر ��ا  األسهمال تتناسب مع اس��اتيجية الشركة لالستثمار ��  إطالقا

 حدوث أي من هذه األمور فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أداء الشركة ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 

 املتعلقة بالرتكز الجغرايف لفروع الشركة بمدينة الر�اض   املخاطر 51.1.2

 راجع القسم الفر�� (  الر�اض ت��كز جميعها �� مدينة    فروع)  8كما �� تار�خ هذه النشرة، تمتلك الشركة عدد (
ً
" �� هذه النشرة). فروع الشركة) " 3.11(ملز�د من املعلومات فضال

، و�التا�� التأث�� �ش�ل � مدينة الر�اض، أو بال�وارث الطبيعة ال�ي قد تحدث �الر�اض ات والدورات االقتصادية ال�ي تتأثر ��ا مدينة  باألوضاع واالنكماش  الفروعوعليھ سوف تتأثر  

 سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وأدا��ا املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

   مطابخ الشركةبأعمال تجديد وإعادة تطو�ر مطاعم و املتعلقة  املخاطر 52.1.2

) أشهر وفرع �� الغدير  3ملدة ثالثة (  طر�ق العرو�ة  –�� السليمانية  م تتمثل �� �ل فرع  2021) فروع خالل العام  2قامت الشركة وألغراض أعمال التجديد وتحس�ن بإقفال عدد (

 ) أشهر. 3وملدة ثالثة (

لفروع مطاعمها ومطابخها ا�حالية بصورة مستمرة من أجل ا�حفاظ ع�� جاذبي��ا واستمرار ز�ار��ا من قبل و�جب ع�� الشركة القيام بأعمال تجديد وتحس�ن و/ أو إعادة تطو�ر  

 ومجموعة عمالء الشركة. وقد تتغ�� تطلعات العمالء وأذواقهم واختيارا��م، وقد يتضمن ذلك، ع�� سبيل املثال، توقع توف�� مرافق جديدة، و�غي�� � 
ً
  � التصميم �ش�ل أك�� ابت�ارا

 من خيارات املنتجات، وقد ال
ً
تتمكن فروع الشركة ا�حالية   ت�ون الفروع ا�حالية اململوكة للشركة قابلة إلجراء �عديالت عل��ا �ش�ل يل�ي هذه التطلعات. كما أنھ قد ال أك�� تنوعا

 بفاعليھ، ح�ى �� حال قيام الشرك
ً
ة بتنفيذ أعمال التجديد املذ�ورة، كما قد �سبب أي أعمال تجديد للفروع إ��  من املطاعم من منافسة مطاعم منافس��ا ا�جديدة واألك�� تنوعا

التطو�ر للمطاعم واملطابخ عما انخفاض إيرادات الشركة �ش�ل جزئي ومؤقت خالل ف��ة إجراء أعمال التجديد تلك. و�ذا زادت ت�اليف أعمال التجديد والتحس�ن و/ أو إعادة  

�ستطيع الشركة تحقيق اإليرادات املس��دفة. و�ضاف إ�� ذلك    استبدال هذه األعمال �� الفروع �� وقت أبكر من العمر اإلنتا�� املقدر، فقد الهو متوقع أو إذا دعت ا�حاجة إ��  
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ملا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا سي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها ا  أنھ من املمكن أن تؤدي ز�ادة الت�اليف إ�� انخفاض الدخل التشغي�� للشركة مما 

 املستقبلية. 

 بإقفال بعض فروع املطاعم واملطابخ  املتعلقة املخاطر 53.1.2

طوكيو الفاخرة) بمدينة الر�اض نتيجة لتحقيق خسائر �شغيلية، حيث حقق الفرع   – م بإقفال فرع مطعم خاص بالعالمة التجار�ة (أروري 2022قامت الشركة بداية العام  

م  2021د�سم��    31م وللسنة املالية املن��ية كما ��  2020د�سم��    31) ر�ال سعودي للسنة املالية املن��ية كما ��  2,586,451) ر�ال سعودي و(1,799,184خسائر �شغيلية بلغت (

ا ��  فرع، قامت الشركة بإعادة توزيع جميع األصول الثابتة ع�� فروع املطاعم ا�حالية وحفظ �عض األصول �� مستودعات الفروع لغايات استخدامهع�� التوا��. �عد إقفال ال

ة ا�حالية. مع اإلشارة إ�� أن الشركة  م، كما تم إعادة توزيع املوظف�ن والعامل�ن �� مطعم إروري ع�� فروع الشرك2023الفروع ا�جديدة ال�ي تخطط الشركة الفتتاحها خالل العام  

عن اإل��اء الك�� لعقد إيجار فرع مطعم إروري وامل�جلة ف��ة عقد   ) ر�ال سعودي ناتجة2,119,480(حققت إيرادات من عمليات غ�� مستمرة تم تصنيفها �إيرادات أخرى بقيمة  

 ��. عقود التأج �ال��اماإليجار املتبقية �� قائمة املركز املا�� للشركة 

و بلغ رصيد إجما�� اإلهالك ال��اك�ي ا�خاص بفرع   م،2021د�سم��    31) ر�ال سعودي كما �� تار�خ  1,264,785(  ما قيمتھبلغ رصيد إجما�� تحسينات املبا�ي ا�خاص بفرع إروري  

م،  2021د�سم��    31) ر�ال سعودي كما �� تار�خ  716,754(  ما قيمتھة  م ، كما بلغت صا�� القيمة الدف��ي2021د�سم��    31) ر�ال سعودي كما �� تار�خ  548,031(  ما قيمتھإروري  

م قررت �عي�ن مستشار تقييم معتمد لتقييم �افة أصول الشركة متضمنة تحسينات املبا�ي ا�خاصة بفرع مطعم إروري الذي تم 09/08/2022مع اإلشارة إ�� أن الشركة بتار�خ 

   م.2022د�سم��  31��ية وت�و�ن مخصصات بذلك وعكسها ع�� القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املن��ية �� �� قيمة األصول الدف انخفاض إقفالھ لقياس أي 

رر الشركة �ش�ل سل�ي، فقد تق  أداؤهاحال �عذر وصول ر�حية أي من الفروع القائمة و/ أو ا�جديد إ�� املستوى املتوقع أو �عرضھ �خاطر �شغيلية أو تأثر    مع اإلشارة إ�� أنھ ��

 ، و�التا�� التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. إقفال �عض الفروع 

 بقدرة الشركة ع� الحفاظ ع� سمعة عالمتي "طوكيو" و "كيمونو"  املتعلقة املخاطر 54.1.2

ا�حفاظ ع�� صورة وسمعة عالم�ي "طوكيو" و "كيمونو"، وقد تضر أي أمور تتعلق با�جودة و�معاي�� ال�حة والسالمة  �عتمد الشركة �ش�ل كب�� �� نجاحها ع�� قدر��ا ع��  

�� ذلك أية حوادث قد تقع �� مطاعم ومطابخ الشركة)، �عالم�ي "طوكيو" وكيمونو"، وقد يؤدي ذلك إ�� �شو�ھ سمعة الشركة   بما  – (سواء �انت فعلية أو متصورة أو ح�ى زائفة 

 ، األمر الذي قد �سفر عنھ نقص �� أعداد العمالء، و�ؤدي بدوره إ�� تراجع �� إيرادات الشركة. منافست��او/ أو قد يتسبب �� خسارة العمالء لصا�ح 

وردين أو العامل�ن، مثل  ذلك، فقد تؤدي الدعاية السلبية الناتجة عن أفعال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو املساهم�ن أو اإلدارة أو األطراف ذات العالقة، أو امل  و�ضافة إ��

 و�ش�ل جوهري ع�� عالم�ي "ط  ا�حوادث
ً
وكيو" و"كيمونو"، وقد تنتشر مثل هذه الدعاية السلبية  املتعلقة بخدمة العمالء أو عدم التقيد باألنظمة واللوائح، إ�� التأث�� سلبا

 مع وز�ادة وسائل التواصل االجتما��،  
ً
من صعو�ة تمكن الشركة من التصدي لها والتجاوب معها، وقد تؤدي األضرار ال�ي    دمما يز� �ش�ل سريع وع�� نطاق واسع، خصوصا

ع�� منتجات الشركة، مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا  إ�� انخفاض الطلب    التجار�ت�نت�حق �سمعة الشركة وعالمت��ا  

 املستقبلية. 

  املتكررةاملخاطر املتعلقة باإليرادات غ�  55.1.2

%) من إجما�� قيمة اإليرادات األخرى 91.11دي مثلت �سبة () ر�ال سعو 2,119,480م إيرادات أخرى غ�� متكررة بقيمة (2022حققت الشركة خالل ف��ة أول ستة أشهر �� عام 

    .اإل��اء الك�� لعقد إيجار فرع مطعم إروري وامل�جلة ف��ة عقد اإليجار املتبقية �� قائمة املركز املا�� للشركة �إل��ام عقود التأج��ناتجة عن 

شغيلية أو غ�� �شغيلية، فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج و�التا��، فإنھ �� حال عدم قدرة الشركة ع�� تحقيق إيرادات مماثلة �

 عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 
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 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2.2

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   1.2.2

 ونمو الت�خم عوامل ا�حصر، ال سبيل املثال ع�� و�شمل، عام �ش�ل اململكة �� االقتصادية باألوضاع تتعلق ال�ي العوامل من عدد للشركة ع�� املتوقع املستقب�� األداء �عتمد

 من كب��ة  حصة ع�� �سيطر تزال ال وال�ي النفطية النفط والصناعات ع�� أسا�ىي �ش�ل وا�جزئي الك�� اململكة داقتصا ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط ا�ح�� الناتج

 معدالت عام وع�� اململكة �ش�ل اقتصاد ونمو خطط ع�� وا�جوهري  املباشر أثرها سي�ون لها �� أسعار النفط تحدث مواتية غ�� تقلبات أي فإن وعليھ اإلجما��، ا�ح�� الناتج

  التأث�� شأنھ من والذي ا�ح�ومي، اإلنفاق
ً
  الشركة املا��، أداء ع�� سلبا

ً
 ا�ح�ومي. اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 �غي�� أي فإن لذا التحتية، البنية �� وا�خاص  ا�ح�ومي القطاع�نواستثمارات   الس�ا�ي النمو استمرار ف��ا بما أخرى  عوامل عدة اقتصاد اململكة ع�� نمو استمرار �عتمد كما

 الشركة ونتائجها املالية وتوقعا��ا املستقبلية. أعمال ع�� وجوهري  سل�ي سيؤثر �ش�ل و�التا�� االقتصاد ع�� كب�� تأث�� لھ سي�ون  العوامل هذه من أي �� سل�ي

 املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيايس واالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط   2.2.2

البلدان   تلك  �� االقتصادية والسياسية الظروف  بأن ضمانات يوجد ا�حاضر. وال الوقت �� السيا�ىي أو األم�ي االستقرار عدم من األوسط  الشرق  منطقة دول  من العديد �عا�ي

  الذي  األمر  جدد،  عمالء  ع��  ا�حصول   قدر��ا   وعدم  معها  عالق��م  تجديد  ع��  الشركة  عمالء  قدرة  ع��  و�التا��  اململكة  اقتصادع��   سل�ي تأث�� لها ي�ون  لن أخرى  بلدان أو أي

 املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. ووضعها اونتائج عمليا�� ةالشرك أعمال ع��وجوهري  سل�ي �ش�ل سيؤثر

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات   3.2.2

م) �عض املتطلبات النظامية ال�ي يتوجب ع�� الشركة االل��ام ��ا مع اإلشارة إ�� أن  02/05/2016(املوافق  ـه25/07/1437الذي دخل ح�� التنفيذ بتار�خ  رض نظام الشر�اتيف

ا  من املمكن أن تؤثر ع�� خطة أعماله الشركة لم �سبق وأن خالفت نظام الشر�ات. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتداب�� لالل��ام بمثل هذه املتطلبات وال�ي 

لتا�� فإنھ من املمكن أن تتعرض  أو �ستغرق وقت طو�ل. كما فرض نظام الشر�ات عقو�ات أشد صرامة ع�� مخالفة أح�امھ وقواعده وال�ي �عت�� إلزامية ع�� جميع الشر�ات، و�ا

كالهما (ع�� سبيل املثال نص نظام الشر�ات ع�� أن �ل مدير أو  الشركة أو أعضاء مجلس إدار��ا أو إدار��ا التنفيذية إ�� مثل هذه العقو�ات من غرامات مالية أو ال�جن أو  

سنوات و�غرامة ال تز�د ع�� خمسة مالي�ن ر�ال   5مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف �جل بيانات �اذبة أو مضللة فإنھ �عاقب بال�جن مدة ال تز�د عن  

الذي من شأنھ   تضاعف العقو�ات �� حال تكرار ا�خالفات) �� حال عدم ال��امها بأح�ام وقواعد نظام الشر�ات، األمر ) من نظام الشر�ات ع��214سعودي، كما نصت املادة (

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا. 
ً
 التأث�� سلبا

 املخاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات   4.2.2

ا الهيئة الئحة حوكمة  (أصدر مجلس  القرار رقم  بموجب  وتار�خ8-16-2017لشر�ات جديدة  الصادر  13/02/2017(املوافق    هـ1438/ 16/05 )  الشر�ات  نظام  ع��   
ً
بناءا م)، 

م/ رقم  املل�ي  (املوافق  ه28/01/1437وتار�خ    3باملرسوم  رقم  10/11/2015ـ  املالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  واملعدلة  (املوافق    هـ24/01/1444  وتار�خ  2022-94-1م)، 

 ). م2022/ 22/08

ل تطبيقها �ش�ل إلزامي فإن نجاح الشركة وع�� الرغم من أن الئحة حوكمة الشر�ات �عت�� اس��شادية للشر�ات املدرجة �� السوق املواز�ة كما �� تار�خ هذه النشرة، إال أنھ �� حا

انھ واإلدارة التنفيذية والعامل�ن �� الشركة لهذه القواعد واإلجراءات، و�� حال عدم ال��ام �� تطبيق ا�حوكمة �ش�ل �حيح �عتمد ع�� مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة و�ج

 لشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا.الشركة بذلك فإ��ا ست�ون عرضة للمخالفات ا�جزائية من ِقبل هيئة السوق املالية، األمر الذي سي�ون لھ تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال ا

 ر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوان� الحالية و/أو صدور أنظمة وقوان� جديدة املخاط 5.2.2

وهيئة السوق املالية ووزارة   واإلس�ان تخضع الشركة إلشراف عدد من ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر وزارة الشؤون البلدية والقرو�ة

دار العديد من األنظمة ع الشركة �خاطر التغي��ات �� األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات �� اململكة. و�شهد البيئة التشريعية والتنظيمية �� اململكة إصالتجارة، بالتا�� تخض

�غي��ات ع�� األنظمة أو اللوائح ا�حالية أو إصدار قوان�ن  واللوائح، وال�ي يتم تطو�رها وتحسي��ا �ش�ل مستمر. و�عت�� ت�اليف االل��ام لهذه األنظمة مرتفعة. و�� حال إدخال أي

اطات هذه القوان�ن، أو قد تخضع أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إ�� تكبد الشركة ملصروفات مالية إضافية غ�� متوقعة ألغراض تتعلق باالل��ام بتلك اللوائح وتلبية اش�� 

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمالها ونتائج  للعقو�ات والغرامات ال�ي تفرضها السلطات اإلشرا
ً
فية ا�ختصة �� حال عدم ال��امها لهذه اللوائح واألنظمة �ش�ل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بضر�بة القيمة املضافة 6.2.2

% ع�� عدد من املنتجات وا�خدمات  5م. و�فرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1� النفاذ بتار�خ  قامت اململكة بإصدار نظام ضر�بة القيمة املضافة والذي دخل ح�

  م من هذا العام،2020والذي بدأ تطبيقھ من شهر يوليو   %15إ��    %5وقد قررت ح�ومة اململكة ز�ادة �سبة ضر�بة القيمة املضافة من    وارد �� النظام،  وذلك حسب ما هو



 شركة بوابة األطعمة التجار�ة  أسهمنشرة إصدار 
 

 

32       
 

  ا�جهات إ��    ا�خاصة  تقار�رها  تقديم  عل��ا  سيتع�ن  كما.  حسا��ا  وكيفية  تطبيقها  وطر�قة  املضافة  القيمة  ضر�بة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات  املنشآت  ع��  يتع�ن  فإنھ  و�التا��،

  تطبيق   وتأث��  و�سليمها،  تحصيلها  �شمل  وال�ي  املضافة،  القيمة  ضر�بة  تطبيق  عن  الناتجة   التغي��ات  مع  التكيف  الشركة  ع��  يتع�ن  ذلك،  ع��  و�ناءً .  العالقة  ذات  ا�ح�ومية

�� ذلك منتجات الشركة، مما   الشركة، وقد أدى تطبيق ضر�بة القيمة املضافة �� اململكة إ�� ز�ادة أسعار معظم البضائع واملنتجات بما  أعمال  ع��  املضافة  القيمة  ضر�بة  نظام

  
ً
 القيمة  بضر�بة  متعلقة  حالية  اع��اضات  أو  األسعار و�التا�� التأث�� ع�� مبيعات الشركة. وال يوجد �� الوقت ا�حا�� أي مطالبات  الرتفاعيؤثر ع�� قرار املس��لك بالشراء نظرا

 من   الغرامات أو عقو�ات أو يؤدي إ�� اإلضرار �سمع��  اسوف ُ�عرضه الشركة،  إدارة  من قبل    نظام الضر�بةإن أي ان��اك أو تطبيق خاطئ لاملضافة، ومع ذلك ف
ً
مما س��يد أيضا

ووضعها    الشركة ع��    وجوهري   ، مما سي�ون لھ تأث�� سل�يمنتجا��اومستوى الطلب ع��  ة  الت�اليف واملصار�ف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�ىي للشرك

 . عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبليةاملا�� ونتائج 

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات يف العرض والطلب  7.2.2

، سيؤثر ع�� إنتاجية الشر�ات  يتأثر قطاع الشركة، كغ��ه من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب �� السوق. لذلك، فإن عدم تكيف مستو�ات اإلنتاج مع الهبوط ا�حاد للطلب

س والذي  لد��ا،  البيع  املا��  ومستو�ات  ومركزها  عمليا��ا  ونتائج  الشركة  أداء  ع��  سيؤثر  و�التا��  عام،  �ش�ٍل  القطاع  أداء  ع��  بدوره  وجوهري  يؤثر  سل�ي  وتوقعا��ا  �ش�ل 

 املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بتغي� آلية احتساب الزكاة وضر�بة الدخل  8.2.2

السعودية املدرجة �� السوق  م) الذي ُيلزم الشر�ات2016/ 04/12(املوافق    ـه1438/ 05/03بتار�خ    ـه6768/16/1438أصدرت هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك التعميم رقم  

العام. وا�خليجي�ن وغ��هم ع�� النحو الوارد �� "نظام تداوال�ي" �� ��اية   املالية بحساب الدخل والز�اة ع�� أساس جنسية املساهم�ن وامللكية الفعلية ب�ن املواطن�ن السعودي�ن

 لنظامها األسا�ىي، ولم يتم األخذ   وقبل إصدار هذا التعميم، �انت الشر�ات املدرجة �� السوق 
ً
املالية خاضعة بوجھ عام لدفع الز�اة أو الضر�بة ع�� أساس ملكية مؤسس��ا وفقا

ولكن أصدرت هيئة    .م والسنوات الالحقة لذلك 2016د�سم��    31سنة املن��ية ��  املدرجة �� تحديد وعاء الز�اة. و�ان من املقرر تطبيق هذا التعميم �� ال باالعتبار أثر األسهم

  31يقت�ىي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة املالية املن��ية ��   م) الذي17/01/2017(املوافق    ـه19/04/1438بتار�خ    ـ ه1438/ 12097/16الز�اة والضر�بة وا�جمارك خطا��ا رقم  

صدر هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك توج��ا��ا فيما يتعلق بآليات و�جراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم  م والسنوات ال�ي تل��2017د�سم��  
ُ
بما �� ا. و��� أن ت

 يجي�ن املساهم�ن �� الشر�ات السعوديةال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد ال�ي تفرض ضر�بة الدخل ع�� جميع املقيم�ن غ�� ا�خل ذلك املتطلبات ال��ائية ال�ي يجب الوفاء ��ا

الشركة بتقييم األثر املا�� لهذا التعميم   املدرجة وال�ي تطبق ضر�بة االستقطاع ع�� توزيعات األر�اح ا�خاصة باملساهم�ن الغ�� مقيم�ن �غض النظر عن جنسيا��م. ولم تقم

 أو �� حال   قفلة مملوكة من مساهم�نواتخاذ ا�خطوات ال�افية لضمان االل��ام بھ حيث أ��ا شركة مساهمة م
ً
سعودي�ن، و�� حال �ان األثر املا�� لهذا التعميم حال تطبيقھ كب��ا

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبل تكبدت الشركة ت�اليف إضافية التخاذ ا�خطوات
ً
 ية. الالزمة لضمان االل��ام بھ فسيؤثر ذلك سلبا

 املستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية  بأنفاقاملخاطر املتعلقة  9.2.2

بما �� ذلك قدرة املس��لك�ن ع�� االق��اض ومعدالت الفائدة ومعدالت البطالة ومستو�ات الرواتب  قد تؤثر التقلبات �� العناصر االقتصادية ا�خارجة عن سيطرة الشركة،

م) وت�اليف اس��الك املياه والكهر�اء، و�لغاء دعم ا�ح�ومة السعودية 2020يوليو  1%، ابتداًء من 15% إ�� 5ة، ال�ي تم ز�اد��ا من ومستو�ات الضرائب (كضر�بة القيمة املضاف 

�� ذلك اإلنفاق االختياري  لبعض املواد والذي بدورها تؤثر �ش�ل سل�ي ع�� مستوى الدخل املتاح لإلنفاق وع�� مستو�ات انفاق املس��لك�ن (بما    -سواًء �ش�ل �امل أو جزئي    -

 و�ش�ل جوهري  ع�� مختلف املنتجات) و�التا�� التأث�� �ش�ل سل�ي ع�� الطلب ع�� منتجات الشركة. إن أي تراجع �� أعداد املس��لك�ن أو مستو�ات إنفاقه 
ً
م، سيؤثر ذلك سلبا

 ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. 

 أسعار الفائدة  ر املتعلقة بالتغي�ات السلبية يفاملخاط 10.2.2

عد بدورها ع�� قدِر عاِل من ا�حساسية تجاه عدد من العوامل ا�خارجة عن
ُ
سيطرة الشركة، بما �� ذلك السياسات   إن ت�لفة التمو�ل تتأثر بمعدالت الفائدة بصورة كب��ة وال�ي �

لسياسية ا�حلية والعاملية، واستجابة إ�� البيئة املت�خمة ا�حالية، قامت البنوك املركز�ة �� �عض الدول بز�ادة أسعار  وا االقتصاديةا�ح�ومية والنقدية والضر�بية والظروف 

الصلة، مما قد ي التمو�ل ذات  إ�� ز�ادة �� معدالت الفائدة وت�اليف  إ�� انخفاض ر�حيالفائدة وقد تواصل القيام بذلك خالل الف��ات القادمة، مما سيؤدي  ة الشركة  ؤدي 

 بوتدفقات النقدية. إن الشركة لم ت��م أي اتفاقيات تحوط �شأن تقل
ً
ات أسعار الفائدة، إال أنھ و�� حال قررت الشركة التحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة والذي قد ي�ون م�لفا

ملركز املا�� للشركة وتدفقا��ا النقدية يوفر لها ا�حماية ال�املة من أي ز�ادات �� أسعار الفائدة. وعليھ، سي�ون للتقلبات السلبية �� معدالت الفائدة أثر سل�ي وجوهري ع�� ا  وال

 وع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.  
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 جديدةاملخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب   11.2.2

خرى أو  تخضع �� الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الز�اة الشرعية وضر�بة القيمة املضافة، إال أنھ من ا�حتمل أن تفرض ا�ح�ومة رسوم أ  بالرغم من أن الشركة ال 

 و�ش�ل جوهري   بخالف ماضرائب جديدة ع�� الشر�ات �� املستقبل. و�� حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة ع�� الشر�ات  
ً
، فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
 حاليا

ً
هو مطبقا

 ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحته التنفيذية  12.2.2

فستخضع األ�شطة التشغيلية للشركة للشروط والضوابط الواردة   �� حال أصبحت الشركة �� وضع مهيمن �� السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة،

م) والئحتھ التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب 2019/ 06/03ه (املوافق  06/1440/ 29) وتار�خ  75�� نظام املنافسة الصادر بموجب املرسوم املل�ي رقم (م/

م). حيث ��دف نظام املنافسة �حماية املنافسة العادلة �� األسواق السعودية و��جيع وترسيخ قواعد السوق 24/09/2019  هـ (املوافق25/01/1441) وتار�خ  327القرار رقم (

غرامات حتمل أن تتعرض الشركة لوحر�ة األسعار وشفافي��ا. و�� حالة مخالفة الشركة ألح�ام نظام املنافسة وصدور حكم ضد الشركة فيما يتعلق ��ذه ا�خالفة، فإنھ من ا�

تتجاوز عشرة مالي�ن ر�ال سعودي �� حال عدم    %) من قيمة املبيعات السنو�ة (العائد) محل العقد أو ال10كب��ة تخضع لتقدير الهيئة العامة للمنافسة بما اليتجاوز �سبة (

�عليق   للمنافسة طلب  العامة  للهيئة  يحق  إ�� ذلك،  باإلضافة  السنوي.  العائد  تكرار  أ   و�يقاف إم�انية احتساب  �� حال   (
ً
�ليا أو   

ً
(جزئيا دائم  أو  الشركة �ش�ل مؤقت  �شطة 

 للشركة وقد �ستغرق مدة طو�لة للبت ف��ا. وق
ً
د ي�ون �حدوث أي من هذه ا�خاطر  ا�خالفات من قبل الشركة. وعالوة ع�� ذلك، قد ت�ون إجراءات إقامة الدعاوي م�لفة ماديا

 � أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.  املشار إل��ا أعاله تأث�� سل�ي وجوهري ع�

 املخاطر املتعلقة بتغي� البيئة التنظيمية والتي لها تأث�ات ع� كيفية ممارسة الشركة لعملياتها  13.2.2

 لسياسات ا�ح�ومة وتوج��ا��ا، و�� حال وجود أي �عديالت  تخضع الشركة �جموعة من األنظمة واللوائح �� اململكة، وال�ي �عمل عدد من ا�جهات ا�ح�ومية ع�� تطبي
ً
قها وفقا

 تلك املطبقة ع
ً
�� اململكة، فإن   تواملشرو�اقطاع األغذية  ��  قد تطرأ ع�� األنظمة واللوائح والسياسات والتوج��ات اإلدار�ة ا�ح�ومية أو تفس��ا��ا �� اململكة، بما �� ذلك تحديدا

 ع�� الطلب ع�� املنتجات وا�خدمات املقدمة من قبل الشركة.  ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري 

   بإقرار نظام الشركات الجديد مؤخراً يف اململكةاملخاطر املتعلقة  14.2.2

  ع��   موافق��ا  عن)  م28/06/2022  املوافق(  هـ29/11/1443  تار�خ  ��  ا�ح�ومة  أعلنت  وقد  الشر�ات،  نظام  ألح�ام  ا�ختلفة  و�شاطا��ا  أعمالها  و�سي��  إدار��ا  ��  الشركة  تخضع

   180  التنفيذ  ح��  ا�جديد  النظام  هذا  وسيدخل  السابق،  النظام  محل  ليحل  للشر�ات  جديد  نظام
ً
  �عض   ا�جديد  الشر�ات  نظام  و�فرض   الرسمية،  ا�جر�دة  ��  �شره  تار�خ  من  يوما

.  ا�جديدة  املتطلبات  بتلك   لالل��ام  اإلجراءات  ببعض  الشركة  تقوم  أن  ذلك   ويستوجب  ��ا،  االل��ام  الشركة  ع��  يجب  وال�ي  الشر�ات  وحوكمة  بالتنظيم  املتعلقة  ا�جديدة  املتطلبات

 حال  ��  العقو�ات  هذه  مثل  إ��   الشركة  تتعرض  أن  املمكن  من  فإنھ  و�التا��  اإللزامية،  وقواعده  أح�امھ  مخالفة  ع��  صرامة  أشد  عقو�ات  ا�جديد  الشر�ات  نظام  و�فرض   كما

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي أثر لذلك  فسي�ون  ، والقواعد األح�ام  بتلك  ال��امها عدم
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 املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة  3.2

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة يف سعر السهم  1.3.2

 �عد الطرح، وقد يتأثر �ش�ل كب�� �سبب العديد من العوامل م��ا دون ا�حصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة،  قد ال ي�ون السعر السو��  
ً
ألسهم الشركة مستقرا

ة، وأي إعالن للشركة أو أي من  املاليعدم القدرة ع�� تنفيذ خطط الشركة املستقبلية، دخول منافس�ن جدد للسوق، التغ�� �� رؤ�ة أو تقديرات ا�خ��اء وا�حلل�ن لسوق األوراق  

 .منافس��ا يتعلق �عمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات اس��اتيجية

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2.3.2

 وقد تختلف عن املوجودة �� هذه النشرة. إذ أن  
ً
كة ع�� التطور �� من تحدد النتائج  وقدرة الشر   إنجازاتإن النتائج املستقبلية و�يانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

 ى ال تؤثر ع�� قراره االستثماري. الفعلية وال�ي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج �عت�� إحدى ا�خاطر ال�ي يجب ع�� املساهم التعرف عل��ا ح�

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 3.3.2

  التأث�� إ�� ذلك  يؤدي أن ا�حتمل فمن املستقبل، �� جديدة أسهم رإصدا الشركة  قررت حال �� 
ً
 �� الشركة �� املساهم�ن ملكّية  �سبة تد�ي السوق أو �� السهم سعر ع�� سلبا

 .ا�ح�ن ذلك  �� ا�جديدة األسهم �� استثمارهم عدم حال

 املخاطر املتعلقة بتوز�ع أرباح لحام� األسهم  4.3.2

ة للتوزيع والقوة  املستقبل ع�� عدد من العوامل من بي��ا ر�حية الشركة وا�حافظة ع�� مركزها املا�� ا�جيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطا��ا القابل�عتمد أر�اح السهم ��  

تقبل ع�� خلفية أن أر�اح الشركة سوف توزع ع��  االئتمانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي ز�ادة رأس مال الشركة إ�� انخفاض ر�حية السهم �� املس

، كما ال تضمن املبلغ الذي  
ً
 لز�ادة رأس مالها. ال تضمن الشركة بأن أية أر�اح ع�� األسهم سوف توزع فعليا

ً
سيوزع �� أي سنة معينة. يخضع توزيع عدد أك�� من األسهم نتيجة

 راجع القسم ( .شركةاألر�اح لقيود وشروط معينة ينص عل��ا النظام األسا�ىي لل
ً

 ) "سياسة توزيع األر�اح" �� هذه النشرة). 5(فضال

 املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهم� الحالي� بعد الطرح  5.3.2

الطرح، عملية  من  االن��اء  ألف  �عد  وثمانون  وستمائة  مليون  البائعون  املساهمون  (1,680,000(  سيمتلك  باملئة  ثمانون  �سبة  تمثل  ونتيجة  80.00)  يتمكن    لذلك،%).  قد 

 أو مع مساهم�ن آخر�ن من السيطرة ع�� القرارات والتصرفات ال�ي تتطلب موافقة املساهم�ن 
ً
عمليات االندماج واالستحواذ   -بما �� ذلك دون حصر  -املساهمون ا�حاليون معا

اإلدارة، وز�ادة رأس املال أو تخفيضھ، و�صدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األر�اح، أو أي �غي�� �� الشركة. و�� حال �شأت    و�يع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس

ساهمون ا�حاليون  ارس املظروف تتعارض ف��ا مصا�ح املساهم�ن ا�حالي�ن مع مصا�ح مساه�ي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساه�ي األقلية �� وضع ليس �� صا�حهم، وقد يم 

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� أو نتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.
ً
 سيطر��م ع�� الشركة بطر�قة تؤثر سلبا

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  6.3.2

 ولم �سبق وجود سوق ما�� لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي
ً
تأكيدات �شأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة �عد إدراج الشركة، وقد ي��تب   ال يوجد حاليا

اول أسهم الشركة �ش�ل  ع�� الطرح وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك ع�� سعر السهم، و�ذا لم يتطور سوق �شط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تد

 سل�ي وكب��. 

 طة ببيع عدد كب� من األسهم يف السوق املواز�ة بعد عملية الطرح املخاطر املرتب 7.3.2

ل  علـى السـعر السـو�� 
ً
إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبا �عــد  فــي الســوق املاليــة  مــن األســهم  عــدد كبيــر  بيــع  ألسـهم. و�عـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، سـوف يخضـع كبــار إن 

 مــن تار�ــخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق املاليـة، وقـد يـؤدي بيـع أي مـن املسـاهم�ن الكبار لعـدد12�ن لفتــرة حظــر مد��ــا (املســاهم
ً
كب�� من األسـهم �عـد ان��ـاء    ) اثنــي عشــر شــهرا

 ع�� سـوق أسـهم الشـركة، و�التا�� قـد ين
ً
 و�شـ�ل جوهـري علـى أعمـال الشـركة  فتـرة ا�حظـر إلـى التأثيـر سـلبا

ً
تـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر السـو�� لألسـهم، والـذي سـيؤثر سـلبا

 ووضعهـا املالـي ونتائـج عمليا��ا وتوقعا��ا املسـتقبلية.

 املخاطر املتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية  8.3.2

سـنت�ن حسـب النظـام ا�حالـي للسـوق املاليـة) علـى إدراجهـا فـي السـوق املواز�ـة، وذلــك �عــد (شــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية �عــد مــرور الفتــرة النظاميــة  يمكــن لل

 علــى قواعــد طــرح األوراق املاليــة واالل��امــات املســتمرة وقوااســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق املالي
ً
عــد  ــة وعــن الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) بنــاءا
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ن اسـتيفاء تلـك املتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة  ـاإلدراج، واملتعلقــة بانتقــال الشــر�ات املدرجــة فــي السـوق املواز�ـة إلـى السـوق الرئيسـية، فـي حـال عـدم تمكـن الشـركة م

و�مـا أن السـوق املواز�ـة حتـى تار�ـخ �شـرة اإلصـدار هــذه هــي   مسـتقبلية قـد تفرضهـا الهيئـة علـى الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية،

 علـى سـيولة سـهم صـر ف��ـا التــداول علــى املســتثمر�ن املؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة سـي�ون أقـل منـھ فـي السـو سـوق يقت
ً
ق الرئيسـية، و�التالـي سـيؤثر سـلبا

 و�شـ�ل جوهـري علـى أعمـال الش
ً
 .ـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عمليا��ــا وتوقعا��ــا املســتقبليةالشـركة وقيم��ـا السـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبا

 رغبة الشركة يف االستمرار يف السوق املواز�ة ب املتعلقة خاطرامل  9.3.2

�� السوق الرئيسية، ولك��ا ترغب  إ�عد الطرح �� السوق املواز�ة، و�عد م�ىي الف��ة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد ت�ون الشركة مستوفية للشروط ا�خاصة باالنتقال  

يقتصر ف��ا التداول ع�� املستثمر�ن   �� االستمرار كشركة مدرجة �� السوق املواز�ة وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. و�ما أن السوق املواز�ة ح�ى تار�خ �شرة اإلصدار �� سوق 

 ع�� سيولة سهم الشركة وقيمتھ السوقية. املؤهل�ن فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سي�ون أقل منھ �� ال
ً
 سوق الرئيسية و�التا�� التأث�� سلبا

 املخاطر املتعلقة بسيولة أسهم الطرح  10.3.2

 ولــم �ســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال يوجــد أي تأكيــدات �شــأن وجــود ســوق فعا
ً
أســهم الشــركة �عــد ان��ــاء فتــرة الطــرح،    لــة ومســتمرة لتــداول ال يوجــد حاليــا

 و�شــ�ل جوهــري ع��  و�ذا لــم يتطــور ســوق �شــط لتــداول أســهم الشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر علـى سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة �شـ�ل سـل�
ً
ي وكبيـر، والـذي سـيؤثر سـلبا

 . املستقبليةـي ونتائــج عمليا��ــا وتوقعا��ــا أعمــال الشــركة ووضعهــا املالـ

 املخاطر املتعلقة بتوز�ع األرباح  11.3.2

النقديـة، ومتطلبـات رأس املـال العامـل، والنفقـات الـرأس   �عتمـد توزيـع األر�ـاح فـي املسـتقبل علـى العديـد مـن العوامـل م��ـا تحقـق األر�ـاح فـي املسـتقبل، والوضـع املالـي، التدفقـات

ـرى، وقـد ال تتمكـن الشـركة مـن توزيع أر�اح ع�� املسـاهم�ن وقـد ال يو�ىي مجلس اإلدارة، أو ال يوافـق ماليـة واالحتياطـات الشـركة القابلـة للتوزيـع، إضافـة إلـى عـدة عوامـل أخ

ـد ا�حصــول علــى توزيــع أي أر�ــاح إال �عـ من تمو�ل مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة اتفاقيات�� حال إبرام الشركة أي  املسـاهم�ن علـى توزيـع تلـك األر�ـاح، باإلضافـة إلـى ذلـك 

 .ا�جهة التمو�ليةموافقــة خطيــة للقيــام بذلــك مــن قبــل 

ألمر الـذي اح الشـركة أو تأثـر مسـتوى السـيولة النقدية لد��ـا، ا ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تتكبــد الشــركة مصار�ــف أو ال��امــات جديــدة غيــر متوقعــھ قــد ي��تـب عل��ـا انخفـاض فـي أر�ـ

شـركة، األمر الـذي سـيؤثر �شـ�ل سـل�ي وجوهــري علــى قـد يـؤدي إلـى انخفـاض توزيـع األر�ـاح أو ا�عدامـھ، و�التالـي فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى انخفـاض العائـد املتوقـع علـى أسـهم ال

قــدم أي ضمـان فيمـا يتعلـق بمبلـغ التوزيعـات الذي سـيدفع �� أي سـنة معينـة، و�خضع توزيع األر�اح لشروط  ، ا�جديــر بالذكــر أن الشــركة ال تللمساهم�نالعائــدات املتوقعــة  

ـن هـذه النشـرة.  م ") "سياسة توزيـع األر�ـاح5وضوابط معينة منصوص عل��ا �� النظام األسا�ىي للشركة. وملز�د مـن التفاصيـل حـول سياسـة توزيـع األر�ـاح، الرجـاء مراجعـة القسـم (

 .وتوقعا��ا املسـتقبلية و بنـاء علـى مـا تـم ذكـره فـإن هـذه العوامـل سـتؤثر سـلبا و�شـ�ل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عمليا��ا
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 طبيعة أعمالها  الشركة وخلفية عن   3
  نبذة عن الشركة 1.3

األطعمة  شركة بموجب    التجار�ة  بوابة  مقفلة  مساهمة  شركة  الشر�اء��  (و م)،  31/03/2021(املوافق    ـه18/08/1442بتار�خ    قرار  رقم  الوزاري    وتار�خ )  280القرار 

  وتار�خ )  1010209798(  رقم  التجاري   وال�جل)،  م06/06/2021  املوافق(  هـ1442/ 25/10  وتار�خ)  357(  رقم  الوزاري   والقرار  ،)م31/03/2021  املوافق(  هـ 1442/ 18/08

قدره    .الر�اض   بمدينة  الصادر)  م31/05/2005  املوافق(  هـ 1426/ 23/04 مال  مليون برأس  وعشرون  إ��  21,000,000(  واحد  مقسم  سعودي،  ر�ال  ألف    ومئة  مليون�ن) 

 ) ر�االت سعودية. 10) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (2,100,000(

 . اململكة العر�ية السعودية  13311الرمز ال��يدي    12018ص.ب.    –الر�اض    –الغدير    –شارع وادي الشاطئ  و�تمثل عنوان الشركة الرئي�ىي كما هو مذ�ور �� ال�جل التجاري ��  

 تار�خ الشركة وأهم التطورات يف هيكل رأس مالها  2.3
  بموجب ال�جل لصاح��ا السيد/ عبداإللھ بن سعد بن محمد الدريس ر�وع العنود للتجارة" مؤسسة كمؤسسة فردية تحت اسم " التجار�ة تأسست شركة بوابة األطعمة

م) الصادر بمدينة الر�اض واململوكة من قبل السيد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس، و�رأس 31/05/2005(املوافق    ـه1426/ 23/04) وتار�خ  1010209798التجاري رقم (

 ) ر�ال سعودي. 25,000( خمسة وعشرون ألفمال قدره 

 م) 31/05/2005هـ (املوافق 23/04/1426هيكل امللكية بتار�خ   :)16(الجدول رقم 

 نسبة امللكية (%)  رأس املال إجمايل   عدد الحصص الحصةقيمة   اسم املساهم  م

 % 100.00 25,000 25,000 1 عبداإللھ سعد محمد الدريس  1

 % 100.00 25,000 25,000 اإلجما�� 
 املصدر: الشركة 

   شركة ر�وع العنود للتجارة "    باسمم) قرر املالك تحو�ل مؤسسة ر�وع العنود للتجارة إ�� شركة ذات مسئولية محدودة  2011/ 06/06(املوافق    ـه04/07/1432و�تار�خ"

 من
ً
السيد/صا�ح   ) الشر�ك ا�جديد3و(  السيد/سعد عبداإللھ سعد الدريس ) الشر�ك ا�جديد2أبا ا�خيل و(هيفاء صا�ح ع��  /ة السيد ) الشر�ك ا�جديد1: ( و�دخال كال

  ) الشر�ك ا�جديد6و(  السيدة/العنود عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد5و(  السيد/أحمد عبداإللھ سعد الدريس  ) الشر�ك ا�جديد 4و(  عبداإللھ سعد الدريس

الدريسالسيد/فيصل   سعد  الشركة  عبداإللھ   �� جدد  واحد  كشر�اء  بقيمة  املال  رأس  تحديد  وتم   ،) مليون 1,000,000مليون  واحد  عدد  إ��  مقسم  سعودي  ر�ال   (

 . ) ر�ال سعودي1عينية متساو�ة القيمة ناتجة عن تقييم لصا�� أصول املؤسسة بقيمة متفق عل��ا ب�ن الشر�اء، قيمة �ل حصة م��ا ر�ال واحد ( حصة) 1,000,000(

 م) 06/06/2011هـ (املوافق  04/07/1432هيكل امللكية بتار�خ   :)17(الجدول رقم 

 نسبة امللكية (%)  رأس املال إجمايل   عدد الحصص الحصةقيمة   اسم املساهم  م

 16.67% 166,667 166,667 1 عبداإللھ سعد محمد الدريس  1

 12.50% 125,000 125,000 1 صا�ح ع�� أبا ا�خيل هيفاء  2

 15.74% 157,407 157,407 1 سعد عبدااللھ سعد الدريس  3

 15.74% 157,407 157,407 1 صا�ح عبدااللھ سعد الدريس  4

 15.74% 157,407 157,407 1 احمد عبدااللھ سعد الدريس  5

 7.87% 78,705 78,705 1 العنود عبدااللھ سعد الدريس  6

 15.74% 157,407 157,407 1 فيصل عبدااللھ سعد الدريس  7

 % 100.00 1,000,000 1,000,000 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة 

  عن "شركة ر�وع العنود للتجارة"  م) وافق الشر�اء ع�� �عديل اسم الشركة ليصبح "شركة مجموعة العنود" 2014/ 06/07هـ (املوافق 09/09/1435و�تار�خ 
ً
  .بدال

   1,000,000وز�ادة رأس املال من واحد مليون (التجار�ة"    شركة بوابة األطعمة"  قرر الشر�اء �عديل اسم الشركة ليصبحم)  10/08/2017(املوافق    ـه18/11/1438و�تار�خ  (

،  ) ر�االت سعودية10( ةم��ا عشر  حصة، قيمة �ل حصة نقدية) 700,000بعمائة ألف () ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد س7,000,000ر�ال سعودي ليصبح سبعة مالي�ن (

 م  2016د�سم��    31كما �� تار�خ    ) ر�ال سعودي من خالل رسملة قيمة الز�ادة من رصيد حساب األر�اح املبقاة6,000,000(  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة ستة مالي�ن
ً
وفقا

 .  م)2017/ 30/04هـ (املوافق 04/08/1438ة بتار�خ لشهادة مراقب ا�حسابات الصادر 

 م) 10/08/2017هـ (املوافق 18/11/1438هيكل امللكية بتار�خ   :)18(الجدول رقم 

 نسبة امللكية (%)  رأس املال إجمايل   عدد الحصص الحصةقيمة   اسم املساهم  م
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 % 14.29 1,000,000 100,000 10 سعد محمد الدريس  عبداإللھ 1

 % 14.29 1,000,000 100,000 10 هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل  2

 % 14.29 1,000,000 100,000 10 سعد عبداإللھ سعد الدريس  3

 % 14.29 1,000,000 100,000 10 صا�ح عبداإللھ سعد الدريس  4

 % 14.29 1,000,000 100,000 10 احمد عبداإللھ سعد الدريس  5

 % 14.29 1,000,000 100,000 10 العنود عبداإللھ سعد الدريس  6

 % 14.29 1,000,000 100,000 10 فيصل عبداإللھ سعد الدريس  7

 % 100.00 7,000,000 700,000 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 

 

   برأس    م) قرر الشر�اء باإلجماع املوافقة ع�� تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة31/03/2021(املوافق    ـ ه1442/ 18/08و�تار�خ

عادية، وتم  ) ر�االت سعودية وجميعها أسهم 10) سهم، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (700,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد سبعمائة ألف (7,000,000مال سبعة مالي�ن (

املساهمة الشر�ات  ��جل  الشركة  (  قيد  رقم  الوزاري  القرار  وتار�خ  280بموجب  (31/03/2021(املوافق    ـه18/08/1442)  رقم  الوزاري  والقرار  وتار�خ  357م)،   (

   ) الصادر بمدينة الر�اض.م31/05/2005(املوافق  ـ ه1426/ 23/04) وتار�خ 1010209798م)، وال�جل التجاري رقم (06/06/2021(املوافق  ـ ه1442/ 25/10

 

   ر�ال سعودي مقسم إ�� 7,000,000سبعة مالي�ن (وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� ز�ادة رأس مال الشركة من  م)  2021/ 31/10(املوافق    ـه25/03/1443و�تار�خ (

  �ن ) ر�ال سعودي مقسم إ�� عدد مليون21,000,000واحد وعشرون مليون (�  إ�) ر�االت سعودية  10(  ة) سهم عادي، قيمة �ل سهم م��ا عشر 700,000عدد سبعمائة ألف (

) ر�ال سعودي من خالل رسملة  14,000,000(  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة أر�عة عشر مليون ،  ر�االت سعودية  )10) سهم عادي قيمة �ل سهم (2,100,000(  ومائة ألف

 م. 2020د�سم��  31ا �� تار�خ رأس املال اإلضا�� كم قيمة الز�ادة من رصيد حساب

 م) 31/10/2021هـ (املوافق 25/03/1443 هيكل امللكية بتار�خ   :)19(الجدول رقم 

 نسبة امللكية (%)  رأس املال إجمايل   عدد الحصص الحصةقيمة   اسم املساهم  م

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 عبداإللھ سعد محمد الدريس  1

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل  2

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 سعد عبداإللھ سعد الدريس  3

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 صا�ح عبداإللھ سعد الدريس  4

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 احمد عبداإللھ سعد الدريس  5

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 العنود عبداإللھ سعد الدريس  6

 % 14.29 3,000,000 300,000 10 فيصل عبداإللھ سعد الدريس  7

 % 100.00 21,000,000 2,100,000 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 

) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل  2,100,000ومائة ألف (  مليون�ن) ر�ال سعودي، مقسم إ��  21,000,000يبلغ رأس مال الشركة ا�حا�� واحد وعشرون مليون (

 عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم أي حقوق تف 10سهم م��ا عشرة (
ً
 �ان عدد أسهمھ ) ر�االت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهما

ً
ضيلية، و�حق ل�ل مساهم أيا

 آخر من غ�� أعضاء مجلس إدارة الشركة  
ً
أو عام�� الشركة لينوب  حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن والتصو�ت ف��ا، كما يحق ل�ل مساهم أن يو�ل عنھ �خصا

 عنھ �� حضور اجتماعات ا�جمعية العامة. و�ستحق أسهم الطرح حص��ا من أي أ
ً
 من تار�خ �شرة اإلصدار هذه وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا. (فضال

ً
ر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

 ) "سياسة توزيع األر�اح" �� هذه النشرة). 5راجع قسم رقم (

 

   الطبيعة العامة ألعمال الشركة 3.3
) رقم  التجاري  ال�جل  بموجب  �شاطها  الشركة  وتار�خ  1010209798تمارس  بتار�خ    م)09/02/2016(املوافق    ـه01/05/1437)  ينت�ي  (املوافق 06/07/1447والذي  هـ 

 وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري �� املطاعم مع ا�خدمة.. م) الصادر بمدينة الر�اض 2025/ 26/12
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 وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 
 

 مة والطعام أ�شطة خدمات اإلقا •

  .وتمارس الشركة أ�شط��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدت

 ال��اخيص   حول   املعلومات  من  وملز�دسار�ة املفعول ح�ى تار�خ هذه النشرة. (  هاجميع  ا�حالية، وال�ي   لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

  بموج��ا أ�شط��ا الشركة تمارس ال�ي
ً
 ).النشرة هذه ��" أعمالها  وطبيعة الشركة عن خلفية) " 3( القسم راجع فضال

ة املأ�والت واملشرو�ات ذات الطا�ع اليابا�ي. (وملز�د من املعلومات حول �شاط الشركة و�تمثل �شاط الشركة الفع�� ا�حا�� كما �� تار�خ هذه النشرة �� إقامة مطاعم بيع مجموع

 راجع القسم (
ً
 ) "نظرة عامة ع�� أعمال الشركة" �� هذه النشرة). 3.4فضال

 مهمة ح�ى تار�خ هذه النشرة. ةال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات جديدفإنھ 

 

   نظرة عامة ع� أعمال الشركة 4.3
� قطاع األغذية باإلضــــافة إ�� وجود الفرص  �عت�� شــــركة بوابة األطعمة التجار�ة من الشــــر�ات الرائدة واملتم��ة �� مجالها �� اململكة العر�ية الســــعودية، حيث أن الطلب امل��ايد �

الســـــــو�ـــــــىي  اليابانية الفاخرة بما �شـــــــمل   املأ�والت�شـــــــكيلة متنوعة من   إنتاج و�يعوكما ت��كز عمليات الشـــــــركة الرئيســـــــية ��  الكب��ة �� القطاع �ان الســـــــبب �� تأســـــــيس الشـــــــركة. 

و�نكهة عصـــــر�ة تقدمها هذه العالمات.   ت طازجةال بمدخ  م�ونات عالية ا�جودةوأطباق األرز بأنواعها وذلك من خالل عدة عالمات تجار�ة تمتلكها الشـــــركة تم��ت ب  والســـــاشـــــي�ي

 �ا لتواكب التطورات املتسارعة �� السوق وارتفاع أذواق املس��لك�ن. وفيما ي�� م�خص لنشاط وقطاعات أعمال الشركة:ومنذ التأسيس حرصت الشركة ع�� تطو�ر منتجا�

 وفقاً للعالمات التجار�ة   قطاعات األعمال 5.3
) عالمات تجار�ة مو�حة �� ا�جدول 10جا��ا، و�� (منت  وتقديمع�� خمسة قطاعات وعالمات تجار�ة تمتلكها وتقوم من خاللها ببيع   االعتيادية�عتمد الشركة �� سياق أعمالها 

 أدناه:
 قطاعات الشركة  :)20(الجدول رقم 

 الوصف  القطاع/العالمة 

 

عقود السابقة يقدم    ةاألو�� لتجر�ة الطعم اليابا�ي الفاخر. فع�� مدار الثالث  الوجهة  �و�  تم�� بأجواء معاصرة ومنعشة تطوكيو  عالمة  

ميالديا ع��   1985منذ أن تم افتتاحھ �� أكتو�ر  ��ا املستورد وا�ح��،  م ة باستخدام أجود امل�ونات الطازجةيلطوكيو األطباق اليابانية األص

ُيقدم  طر�ق العرو�ة �� الر�اض   حيث ومنذ التأسيس تم لرواده،    أخاللاملستوى بدون أي    وثابتة  باستمرار تجر�ة تذوق فاخرةوطوكيو 

حققت سلسلة مطاعم طوكيو   2017و�حلول صيف عام  خدمة مالي�ن العمالء لتجر�ة الطعم اليابا�ي �� أرض اململكة العر�ية السعودية، 

ح�ي امل
ُ
 مساحة ملواكبة الطلب امل��ايد ع�� العالمة التجار�ةم انتقال الفرع الرئي�ىي مل�ان أك��  اليابا�ي فت  طبخنجاًحا باهًرا واستقطاًبا أك�� �

التطلع من  املز�د  لتلبية  آخر  فرع  افتتاح  التقليدية  ات،وتم  اليابانية  املأ�والت  أفضل  وشغف  باح��افية  املنسقة  الطعام  قائمة  تظهر 

قدم �� أجواء عصر�ة بن
ُ
إضافة لتحقيق املعادلة الصعبة لتجر�ة العميل: ا�جودة والسعر وا�خدمة   كهة يابانيةباإلضافة إ�� أطباق ُمبتكرة ت

 واألجواء العامة وطر�قة التقديم. تنتشر العالمة ع�� فرع�ن وثالثة أفرع �حابية �� مدينة الر�اض. 

 

يتم   م�ان معاصر ومناسب ل�ل مح�ي األ�ل اليابا�ي م�� �� �� الر�يع، شمال الر�اض ك  100ع�� مساحة    ،2019انطلق كيمونو �� مايو  

 ،   (Value for Money)  تجر�ة طعام غ�� عادية!و امل�ونات �� أفضل قيمة    جودإبداعات يابانية شهية طازجة يومًيا و�استخدام أ  تقديم

�ش�ل لم تجر�ھ من قبل. بداية من أطباق األرز والنودلز والسو�ىي إ�� بلمسات محلية و�قليمية  بالنكهات اليابانية    حيث يمكن االستمتاع

ا�خيارات املمتعةوالبو�ي والرامن  الدون   التوقعات ب�ل ش�ل من   والكث�� من  ا�جميع. االنطالقة فاقت  بطر�قة عصر�ة و�سعر يناسب 

 ماه�� ك��ى تجاوزت املليون عميل، تنتشر العالمة ع�� ثالثة أفرع وفرع �حا�ي �� مدينة الر�اض. األش�ال حيث كسبت العالمة قاعدة ج

 

تم تأسيس عالمة "اور�جامي" لتغطية الطلب امل��ايد ع�� أطباق النودلز اليابانية وتحديدا الرامن، تتمحور فكرة العالمة ونموذج العمل 

ئمة الطعام متخصصة ع�� الطر�قة اليابانية األصيلة عن طر�ق وجود بار متخصص للرامن ع�� طبق الرامن و�عض األطباق املكملة لقا

  (Capital Expenses)سنة بأسعار تنافسية، تمكننا من السيطرة ع�� الت�اليف الرأسمالية    27-18داخل املطعم �خدمة الفئة املس��دفة  

بند ت�لفة العمالة و ت�اليف اإليجار وعدم املبالغة �� التصاميم الداخلية ) باملوازنة ب�ن  Operational Expensesوالت�اليف التشغيلية (

 للعالمة. 

 : ا�جودة والسعر. (Unique Selling Point)نقطة البيع الفر�دة 

 وكما �� تار�خ النشرة اليوجد فروع للعالمة التجار�ة.
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" حيث يتم تقديم أصناف وم�ونات من مطابخ مختلفة Japanese Fusionتم تأسيس عالمة "سو�اي" لتقو�ة العرض �� الطعام اليابا�ي " 

  35-27"، �خدمة الفئة املس��دفة  Dine-in customers"  الطلب داخل املطعم  بأساس يابا�ي لألطباق، نموذج العمل �عتمد �ش�ل ك�� ع��

 تجر�ة عميل مت�املة �� ا�حرك األسا�ىي لهذه العالمة. سنة بأسعار متوسطة. األجواء العامة ال��ف��ية والتصميم الداخ�� �خلق 

 : ا�جودة والسعر وا�خدمة وطر�قة التقديم واألجواء العامة. (Unique Selling Point)نقطة البيع الفر�دة 

 وكما �� تار�خ النشرة اليوجد فروع للعالمة التجار�ة.

 

" حيث يتم تقديم أصناف متنوعة محضرة �ش�ل Chinese Baoلباو الصي�ي " تم تأسيس عالمة "ستيمد اند فولدد" لتقو�ة العرض �� خ�� ا

طازج يوميا �� متاجرنا باستخدام م�ونات عصر�ة محلية وعاملية، نموذج العمل يقوم ع�� عدد قليل من األصناف ع�� قائمة الطعام مما 

-dine�عتمد ع�� الطلب داخل املطعم " الدخل  �عطي �ل صنف حقھ بالتحض�� حيث أن �ل األصناف يتم تحض��ها من الصفر. مصادر  

in " والتوصيل   "delivery "  الرأسمالية الت�اليف  ع��  السيطرة  من  تمكننا   ،(Capital Expenses)  ) التشغيلية   Operationalوالت�اليف 

Expenses المة. ) باملوازنة ب�ن بند ت�لفة العمالة و ت�اليف اإليجار وعدم املبالغة �� التصاميم الداخلية للع 

 : ا�جودة والسعر. (Unique Selling Point)نقطة البيع الفر�دة 

 وكما �� تار�خ النشرة اليوجد فروع للعالمة التجار�ة.

 

يتم تقديم أصناف متنوعة من املطبخ اليابا�ي   حيث Japanese Fine-diningتم تأسيس عالمة "اروري" لتغطية الطلب امل��ايد ع�� فئة  

سنة. األجواء   35-27" ، �خدمة الفئة املس��دفة  Dine-in customersاملعاصر، نموذج العمل �عتمد �ش�ل ك�� ع�� الطلب داخل املطعم " 

 العامة ال��ف��ية والتصميم الداخ�� �� ا�حرك األسا�ىي لهذه العالمة.

 : ا�جودة وا�خدمة وطر�قة التقديم واألجواء العامة.(Unique Selling Point)نقطة البيع الفر�دة 

ية وكما �� تار�خ النشرة اليوجد فروع للعالمة التجار�ة، حيث قامت الشركة بإقفال الفرع الوجيد الذي يحمل العالمة التجار�ة (أروري) بدا 

 م. 2022العام 

 

" حيث يتم تقديم أصناف وم�ونات من مطابخ مختلفة Greek-Mediterraneanنا�ي " تم تأسيس عالمة "ثيا" لتقو�ة العرض �� املطبخ اليو 

-Dineاملطلة ع�� البحر األبيض املتوسط بأساس يونا�ي لألطباق، نموذج العمل �عتمد �ش�ل ك�� ع�� الطلب داخل املطعم "   22الـ  للدول  

in customers  سنة بأسعار متوسطة. األجواء العامة ال��ف��ية والتصميم الداخ�� �� ا�حرك األسا�ىي   35- 27"، �خدمة الفئة املس��دفة

 لهذه العالمة. 

 : ا�جودة والسعر وا�خدمة وطر�قة التقديم واألجواء العامة. (Unique Selling Point)الفر�دة  نقطة البيع

 وكما �� تار�خ النشرة اليوجد فروع للعالمة التجار�ة.

 

"، تتمحور فكرة العالمة ونموذج العمل ع�� تقديم Modern Indianتم تأسيس عالمة "الو راج" كعالمة تقدم الطعام الهندي العصري " 

الت�لف   عن  �عيدة  عصر�ة  بطر�قة  األصيلة  الهندية  " street foodاألطباق  املطعم  داخل  الطلب  ع��  �عتمد  الدخل  " dine-in، مصادر 

 لداخلية للعالمة. سنة بأسعار تنافسية وعدم املبالغة �� التصاميم ا 27-18" �خدمة الفئة املس��دفة deliveryوالتوصيل " 

 : ا�جودة والسعر واألجواء العامة. (Unique Selling Point)نقطة البيع الفر�دة 

 يوجد فروع للعالمة التجار�ة. وكما �� تار�خ النشرة ال

 

 

، تتمحور فكرة العالمة ونموذج العمل ع�� تقديم �حم الواغيو بطر�قة مبتكرة حيث تم تأسيس عالمة "غيو" كعالمة تقدم �حم الواغيو

أن جميع األصناف ع�� قائمة الطعام يدخل ��ا م�ون �حم الواغيو من مقبالت و�رغر وستيك، مصادر الدخل �عتمد ع�� الطلب داخل 

 نة بأسعار مقبولة وعدم املبالغة �� التصاميم الداخلية للعالمة.س  27- 18" �خدمة الفئة املس��دفة  delivery" والتوصيل " dine-inاملطعم "

 : ا�جودة.(Unique Selling Point)نقطة البيع الفر�دة 

 وكما �� تار�خ النشرة اليوجد فروع للعالمة التجار�ة.

 املطابخ ال�حابية 
و�ت�لفة  التوصيل  وقت  بتقليل  وذلك  وكيمونو  طوكيو  مطاعم  منتجات  لتوصيل  أوسع  نطاق  لتغطية  ال�حابية  املطابخ  عمل  نموذج 

 أقل و�سرعة انتشار �� جميع أحياء العاصمة الر�اض. و�شغيلية رأسمالية 

 املصدر: الشركة 

 التوصيل والبيع  6.3
منصات   مع  الشركة  الك��   الك��ونيةتتعامل  مواقع  الذكية  �شمل  الهواتف  وتطبيقات  وتمك�ن    ال�يونية  جميعها  للمطاعم  واملشرو�ات  الطعام  قوائم  �عرض  خدما��ا  تتمثل 

 طبيقات. من اختيار الطعام واستقبال طلبا��م �سهولة ع�� االن��نت ومن خالل ر�ط املطعم باملستخدم�ن. والدفع عن طر�ق القنوات املعرفة ع�� الت ناملستخدم� 
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 : آلية العمل يف الشركة )1(الشكل رقم 

 
 املصدر: الشركة 

 الشركة وكبار املوردين  إيراداتتوز�ع  7.3

 وفق قطاعات الشركة   اإليرادات 1.7.3

 م:  2022 يونيو 30م و كما �� 2021د�سم��  31وكما ��  2020د�سم��   31يو�ح ا�جدول التا�� تفاصيل اإليرادات للشركة وفق قطاعات األعمال كما �� 

 م: 2022يونيو   30م و كما يف 2021 ديسمرب  31وكما يف   2020ديسمرب  31كما يف  تفاصيل اإليرادات وفق قطاعات األعمال :)21(الجدول رقم 

 القطاع / العالمة 

  31السنة املالية املنتهية يف  
 م 2020ديسمرب  

  31السنة املالية املنتهية يف  
 م 2021ديسمرب  

يونيو   30الفرتة املالية املنتهية يف    
 م 2021

يونيو   30الفرتة املالية املنتهية يف    
 م2022

 املبيعات 
(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  
 املبيعات 

(%) 

 املبيعات 
(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  
 املبيعات 

(%) 

 املبيعات 
(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  
 املبيعات 

(%) 

 املبيعات 
(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  
 املبيعات 

(%) 

 68.07% 21,622,683 69.13% 17,342,833 71.32% 42,722,711 76.08% 39,603,271 طوكيو 

 23.89% 7,586,998 14.04% 3,522,565 15.26% 9,140,113 8.43% 4,389,831 كيمونو 

إروري (طوكيو  

 الفاخرة) *
8,030,448 %15.43 6,341,779 %10.59 3,831,022 %15.27 0 %0.00 

اإلدارة العامة 

 (قسم املش��يات)**
31,989 %0.06 1,338,667 %2.23 392,580 %1.56 206,771 %0.65 

 7.39% 2,346,769 0 0 0.60% 358,318 0.00% 0 ة�حابيالبخ  اطامل

 % 100.00 31,763,222 % 100.00 25,089,000 % 100.00 59,901,588 % 100.00 52,055,539 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 

) بمدينة الر�اض نتيجة لتحقيق خسائر �شغيلية. مع اإلشارة إ�� أنھ اليوجد أي فروع أخرى تحمل أي عالمات تجار�ة تم إقفالها خالل  م بإقفال فرع مطعم خاصة بالعالمة التجار�ة (إروري 2022* قررت الشركة بداية العام  

 م.  2022م وخالل ف��ة أول ستة أشهر من العام 2021د�سم��  31السنة املالية املن��ية كما ��  م و2020د�سم��  31السنة املالية املن��ية كما �� 

 ** تتمثل �� قيام الشركة ببيع �عض املواد األولية ال�ي تقوم بتور�دها من خارج اململكة لبعض العمالء من فئة املنشآت. 

 

 عمالء الشركة  2.7.3

يونيو    30كما ��  و   م2021د�سم��    31وكما ��  م  2020د�سم��    31  يو�ح ا�جدول التا�� تصنيف عمالء الشركة ما ب�ن عمالء تطبيقات التوصيل وعمالء البيع املباشر كما ��

 ، مع اإلشارة إ�� أن العالقة مع عمالء تطبيقات التوصيل تقوم ع�� أساس أوامر وطلبات الشراء املباشرة:م2022
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 م: 2022يونيو  30م و كما يف 2021ديسمرب   31وكما يف   2020ديسمرب  31كما يف   قائمة كبار عمالء الشركة :)22(الجدول رقم 

اسم  
 العميل 

 طبيعة العالقة 
 31السنة املالية املنتهية يف 

 م 2020ديسمرب  
 31السنة املالية املنتهية يف 

 م2021ديسمرب  
  30الفرتة املالية املنتهية يف  

 م2021يونيو 
  30الفرتة املالية املنتهية يف  

 م 2022ونيو ي
طرف  

مستقل  
غ�   /

 مستقل 

تعاقدية  
غ�   /

 تعاقدية

 اإليرادات
(ر�ال 

 سعودي)

نسبة من 
 اإليرادات

(%) 

 اإليرادات
(ر�ال 

 سعودي)

نسبة من 
 اإليرادات

(%) 

 اإليرادات
(ر�ال 

 سعودي)

نسبة من 
 اإليرادات

(%) 

 اإليرادات
(ر�ال 

 سعودي)

نسبة من 
 اإليرادات

(%) 

عمالء  ال

من فئة  

تطبيقات 

 التوصيل

طرف 

 مستقل  

غ��  

 �عاقدية 
8,738,226 16.89 % 13,914,271 23.23 % 7,055,707 %28.12 9,145,575 %28.79 

عمالء  

البيع 

 املباشر 

طرف 

 مستقل  

غ��  

 �عاقدية
43,317,313 83.21 % 45.987,317 76.77 % 18,033,293 %71.88 22,617,646 %71.21 

 % 100.00 31,763,222 % 100.00 25,089,000 % 100.00 59,901,588 % 100.00 52,055,539 اإلجمايل 
 املصدر: الشركة 

 كبار املوردين  3.7.3

 املوردين للشركة أطراف مستقلة. . مع اإلشارة إىل أن جميع  م2022يونيو  30كمايف و   م 2021ديسمرب   31كما يف م و 2020ديسمرب  31للشركة كما يف  املوردين  بكباريوضح الجدول التايل قائمة  
 م: 2022يونيو  30م و كما يف  2021ديسمرب  31وكما يف   2020ديسمرب  31كما يف   موردينقائمة أكرب خمسة  :)23(الجدول رقم 

 اسم املورد
طرف مستقل / غ�  

 مستقل 
تعاقدية / أوامر وطلبات  

 شراء مباشرة 
(ر�ال القيمة  

 سعودي)
نسبة من تكلفة اإليرادات 

(%) 
نسبة من إجمايل املشرت�ات  

(%) 

   م2020قائمة أكرب خمسة موردين خالل العام  
 7.72% 4.68% 1,426,988 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة فرسان لألغذية 

 6.61% 4.01% 1,222,328 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة ا�حيط النقي 

 6.12% 3.71% 1,131,947 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة الغذاء الطازج 

 4.53% 2.74% 837,476 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة ز�نا للغذاء  

 3.58% 2.17% 661,698 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة ا�خليج الوسطى  

 % 28.55 17.31% 5,280,437 اإلجمايل 
 م  2021قائمة أكرب خمسة موردين خالل العام  

 10.10% 4.51% 1,845,190 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة ز�نا للغذاء  

 % 9.34 % 4.17 1,705,580 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة رو�ال اليابانية 

 9.44% 4.22% 1,725,206 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة فرسان لألغذية 

 6.58% 2.94% 1,202,619 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة الغذاء الطازج 

 4.26% 1.90% 777,710 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة ا�خليج الوسطى

 % 39.72 %17.75 7,256,305 اإلجمايل 

 م 2022يونيو   30قائمة أكرب خمسة موردين خالل فرتة الستة أشهر املنتهية يف  
 20.60% 8.54% 1,859,387 غ�� �عاقدية  طرف مستقل اليابانية شركة رو�ال 

 11.75% 4.87% 1,060,597 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة ز�نا للغذاء

 11.27% 4.67% 1,017,053 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة فرسان لألغذية

 6.64% 2.75% 599,684 غ�� �عاقدية  طرف مستقل شركة طعام األغذية

 4.91% 2.04% 443,207 غ�� �عاقدية  طرف مستقل ا�خليج الوسطىشركة 

 % 55.17 22.87% 4,979,928 اإلجمايل 
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 املصدر: الشركة 

 توز�ع التور�د الداخ� والخارجي نسب   4.7.3

 م: 2022يونيو  30املالية املنتهية يف  وللفرتة م2021م و 2020يوضح الجدول التايل نسب توز�ع التور�د الداخ� والخارجي للشركة للعام� 
 م : 2022يونيو   30املنتهية يف  م وللفرتة املالية  2021م و2020و   للشركة للعام� والخارجي نسب توز�ع التور�د الداخ�   :)24(الجدول رقم 

 املستوردة   املواد املورد    نوع

 م 2020  ديسمرب 31للسنة املالية املنتهية يف    
 31للسنة املالية املنتهية يف    

 م 2021  ديسمرب
  30املنتهية يف    املالية  للفرتة  

  م2022يونيو  

(ر�ال   القيمة
 )سعودي

  إجمايل  من  النسبة
 (%)   املشرت�ات

(ر�ال   القيمة
 )سعودي

  من  النسبة
  إجمايل
 (%)   املشرت�ات

(ر�ال   القيمة
 )سعودي

  من  النسبة
  إجمايل

  املشرت�ات
(%) 

  داخل   من  املوردين

 اململكة 
 77.14% 6,963,214 89.23% 16,299,481 95.94% 17,744,550 وخالفھ  خام مواد

  خارج   من  املوردين

 اململكة 

ومنتجات أطعمة  خام    مواد

 يابانية جاهزة 
750,761 %4.06 1,967,018 %10.77 2,064,005 %22.86 

 100.00% 9,027,219 100.00% 18,266,499 100.00% 18,495,311 املجموع 

 املصدر: الشركة 

 املواد املستوردة من الخارج   5.7.3

م ع�� التوا��. يو�ح ا�جدول  2022العام  م وألول ستة أشهر من  2021م و 2020  املش��يات للعام�نإجما��    من   %) 22.86(و�سبة   %)10.77%) و�سبة (4.06اململكة �سبة (ش�لت املش��يات من خارج  

 م ع�� التوا��:2022ستة أشهر من العام   م وألول 2021م و 2020 للعام�ن خارجي�نالتا�� قائمة أك�� خمسة موردين 

 م:2022يونيو   30م و كما يف 2021ديسمرب  31وكما يف  2020ديسمرب   31كما يف  خمسة موردين من خارج اململكةقائمة أكرب   :)25(الجدول رقم 

قائمة أكرب خمسة موردين  
 خارجي� 

 الدولة
طبيعة   

 التعامل 
املنتجات  
 املستوردة 

 القيمة
 (ر�ال سعودي) 

النسبة من إجمايل  
 (%)   املشرت�ات

النسبة من إجمايل  
  املشرت�ات الخارجية

(%) 

 م 2020ديسمرب  31السنة املالية املنتهية كما يف  

 81.98% 3.33% 615,480 اليابانية  األطعمة أوامر شراء مباشرة دولة اليابان  شركة رو�ال اليابانية 

 6.19% 0.25% 46,450 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اإلمارات العر�ية املتحدة  الشركة العر�ية للمناديل 

 شركة ميشاين جر�ن الدولية 
جمهور�ة الص�ن 

 الشعبية 
 5.81% 0.24% 43,656 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة

 4.63% 0.19% 34760 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اإلمارات العر�ية املتحدة  شركة سيد التذوق 

 0.92% 0.04% 6900 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة العر�ية املتحدة اإلمارات  شركة �ي دبليو �� 

 99.53% 4.04% 747,246 إجمايل 

 م2021ديسمرب  31السنة املالية املنتهية كما يف  

 86.71% 9.34% 1,705,580 اليابانية  األطعمة أوامر شراء مباشرة دولة اليابان  شركة رو�ال اليابانية 

 جر�ن الدولية  شركة ميشاين
جمهور�ة الص�ن 

 الشعبية 
 7.32% 0.79% 144,045 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة

 2.39% 0.26% 46,950 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اإلمارات العر�ية املتحدة  الشركة العر�ية للمناديل 

 2.56% 0.28% 50,335 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اململكة املتحدة  شركة داير�كت للمطاعم 

 0.51% 0.06% 10,108 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اإلمارات العر�ية املتحدة  شركة ستيلر للتجارة 

 99.49% 10.71% 1,957,018 اإلجمايل 

 م 2022يونيو    30املنتهية كما يف    الفرتة املالية 

 90.09% 20.60% 1,859,387 اليابانية  األطعمة أوامر شراء مباشرة اليابان دولة  شركة رو�ال اليابانية 
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 6.61% 1.51% 136,476 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اإلمارات العر�ية املتحدة  شركة ترو�يل 

 شركة ميشاين جر�ن الدولية 
جمهور�ة الص�ن 

 الشعبية 
 1.71% 0.39% 35,329 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة

 0.84% 0.19% 17,237 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اململكة املتحدة  شركة داير�كت للمطاعم 

 0.22% 0.05% 4,612 مواد خام للمطاعم  أوامر شراء مباشرة اإلمارات العر�ية املتحدة  شركة �ي دبليو �� 

 99.47% 22.74% 2,053,041 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 

 . رؤية الشركة 8.3
 �ا.أن ت�ون الشركة رائدة والعبا أساسيا ع�� املستوى اإلقلي�ي �� مجال األطعمة واملشرو�ات وتقديم عالمات تجار�ة ذات قيمة مضافة لعمال�

 رسالة الشركة  9.3
 ملساه�ي الشركةتجاوز توقعات عمالئنا بتقديم أع�� مستو�ات ا�جودة وا�خدمة بأسعار تنافسية �خلق تجر�ة عميل مت�املة وقيمة 

  اسرتاتيجية الشركة العامة  10.3
حتياجات السوق ا�ح�� واإلقلي�ي  تتمثل اس��اتيجية الشركة �� تحقيق النمو من خالل التطو�ر والتوسع �� العالمات التجار�ة القائمة وابت�ار عالمات تجار�ة تماشيا مع ا 

 لتحقيق رؤ�ة ورسالة الشركة. 

 ك عن طر�قة عناصر أساسية:ل اس��اتيجية نمو مستدام وذ�ستمد الشركة من رؤ���ا 

 الشركة �� األسواق ا�حالية واملس��دفة.   بناء عالمات تجار�ة قو�ة لتعز�ز م�انة •

للمحافظة و�عز�ز مركز   لشركةتمتلك الشركة عالمات تجار�ة ذات شهرة وصدى واسع مما مك��ا من نيل استحسان مالي�ن العمالء ع�� مدار العقود الثالثة املاضية و�س�� ا 

 حص��ا السوقية.هذه العالمات �� السوق ا�ح�� واإلقلي�ي و�ناء عالمات تجار�ة جديدة تحقق رؤ�ة الشركة و�غطي احتياجات نطاق أوسع من العمالء لز�ادة 

 التشغيلية.لعمليات لالتطو�ر املستمر  •

 جاوز توقعات العمالء من خالل خطط عمل مرنة وفعالة ل�حفاظ ع�� جودة املنتجات وا�خدمة. تل��م الشركة بدعم قطاع التشغيل بصفتھ ا�خط األول وا�حيوي لت

 �عز�ز دور الشركة �� ا�جتمع. •

ف ع�� قائمة ريع �عض األصنا الشركة باملشاركة �� الفعاليات واملبادرات لدعم ا�جمعيات ا�خ��ية وتمك�ن الشباب السعودي �� قطاع األطعمة واملشرو�ات، وم��ا تخصيص    ��ع� 

بالتوظيف ألك�� من ست�ن شابا وشابة   تب�ي برامج تدر�ب منت�ى  اث�ي عشر شهر وأر�عة وعشر�ن شهرا تحت مظلة   مد��ا  سعودي�نالطعام �ش�ل �امل ل�جمعيات ا�خ��ية و 

للر�اضات اإللك��ونية ومن هذا املنطلق ستستمر الشركة �� دعم   إ�� رعاية فر�ق ر�اضة إلك��ونية تحت مظلة االتحاد السعودي ةصندوق تنمية املوارد البشر�ة (هدف)، إضاف 

 .املسئولية االجتماعية

  صقل تجر�ة العميل �ش�ل مستمر. •

العمالء التسو�قي وقياس رضا    ��تم الشركة بتقديم أع�� مستو�ات تجر�ة العميل من خالل أتمتة قنوات االتصال املتعددة واستخدام الذ�اء االصطنا�� �� مساندة ا�حتوى 

.
ً
 مما ينتج عن ذلك فهم عميق الحتياجات العميل وترجمة ذلك �شغيليا

   العمل.هتمام والتطو�ر املستمر لفر�ق اال  •

 بيئة العمل.   ورسالة الشركة وتحس�نتمتلك الشركة فر�ق عمل ذي كفاءة وخ��ة متنوعة و�س�� لدعم الفر�ق ب��امج تدر�بية متعددة لتنمية مهارا��م بما يمك��م من تحقيق رؤ�ة  
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  .ا�حياةع�� ال��كيبة الس�انية ونمط مواكبة تأث�� برنامج جودة ا�حياة  •

طلق برنامج جودة ا�حياة �� عام  
ُ
تحس�ن جودة حياة الفرد واألسرة من خالل ��يئة البيئة الالزمة لدعم واستحداث  ى بُ�ع�  و،  2030ضمن برامج تحقيق رؤ�ة اململكة    م2018أ

عّزز مشاركة املواطن واملقيم والزائر �� األ�شطة الثقافية  
ُ
والر�اضية والسياحية واألنماط األخرى املالئمة ال�ي �ساهم �� �عز�ز جودة ا�حياة، وتوليد   وال��ف��يةخيارات جديدة �

, حيث احد مس��دفات ال��نامج إ�� رفع معدل املطاعم إ�� الس�ان ليصل ا��  النشاط االقتصادي، و�عز�ز م�انة املدن السعودية �� ترتيب أفضل املدن العامليةالوظائف، وتنويع 

  من هذه املتغ��ات واستغالل فرص االستثمار . مطعم ل�ل مليون �سمة , وعليھ ستعمل الشركة ع�� االستفادة 3010

 ة واملزايا التنافسية للشركة نواحي القو 11.3

 تمتلك الشركة عالمة مطعم طوكيو العر�قة •

محلية من أدخل النكهات اليابانية �� السوق السعودي وأصبحنا وجهة مفضلة ألجيال متعاقبة من س�ان اململكة، وقد تم ترشيح املطعم لعدة جوائز  ائل  نفتخر ب�وننا من أو 

  � الشرق األوسط وشمال أفر�قيا.وعاملية وم��ا قائمة خمس�ن أفضل مطعم � 

 فر�ق عمل مستقر وذو كفاءة عالية ملواكبة التطور والتوسع  •

لتطو�ر مهارات موظف��ا باختالف    تتمتع الشركة بفر�ق عمل متنوع القدرات واإلم�انيات لتحقيق النجاح، و�اإلضافة إ�� ذلك �س�� الشركة �ش�ل مستمر لتقديم برامج تدر�بية

 شهادة السالمة الغذائية �جميع موظفي قطاع التشغيل وشهادات تدر�بية �� جميع التخصصات. قطاعا��م وم��ا 

  املوظف أوال. أنسنوات وأك�� وتؤمن الشركة بمبدأ  8تمتلك الشركة معدل استدامة عا�� للموظف�ن يبلغ 

 االبتكار املستمر يف قوائم الطعام  •

ومواكبة التوجهات ا�جديدة، وقد    �س�� الشركة لتطو�ر قوائم الطعام وابت�ار منتجات جديدة تلقي استحسان عمال��ا لتعز�ز م�انة عالم��ا التجار�ة وتم��ها ب�ن املنافس�ن

سبيل املثال   العمالء وع��ت املنتجات املضافة استحسان  قامت الشركة خالل السنوات املاضية بإضافة أطباق وأصناف جديدة لقوائم الطعام ملطعم طوكيو وكيمونو وقد الق

 ، واغيو وشرمب تا�و، سو�ت دراجون رول، بيف و�شيكن رامن، شيبس عمان ما�ي. تندرلو�ن سعد ما�ي، شرمب بالست، سبا��ىي سو�ت بيف 

 أداء مايل متنامي من تار�خ تأسيس الشركة  •

مليون   3.7م، حيث شهدت إجما�� أر�اح الشركة ز�ادة كب��ة خالل هذه األعوام بارتفاع م�حوظ من  2020م إ��  2017��ة من  زاد عدد نقاط بيع الشركة بمقدار سبعة متاجر �� الف

 %). 208م (يمثل معدل نمو  2020مليون عام  11.4م إ�� 2017ر�ال سعودي عام 

 القدرة ع� التكيف وأدراه األزمات يف ظل املتغ�ات والظروف االقتصادية املختلفة •

م وذلك من خالل 2020خالل عام   19-�وفيد  هرت الشركة قدرة استثنائية �� إدارة األزمات والظروف االقتصادية ا�ختلفة وقد ظهر ذلك �� طر�قة �عامل الشركة مع جائحةأظ

 فاظ ع�� الرأس مال البشري.تخفيض الت�اليف واملصروفات وتحقيق أر�اح مما أثمر �� التعا�� السريع واستقرار الشركة من الناحية املالية وا�ح

 عالقة عمل قو�ة ومثمرة مع شركاء النجاح من موردين وعمالء ومقدم� الخدمات  •

ارات التفاوض، مما ا�عكس �� ا�حصول �ع�� الشركة �عالقات شراكة مثمرة مع املوردين ومقدم�ن ا�خدمات وقد تم ذلك من خالل الوفاء بال��امات العقود والتعامل االح��ا�� ومه 

 ع�� ا�خدمات واملنتجات بأفضل جودة وسعر ووقت، واعتبارهم شر�اء ور�ائز �ساند الشركة لتحقيق التوسع والنمو. 
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 وفروعها   السجالت التجار�ة للشركة  12.3
 السجالت التجار�ة للشركة وفروعها  :)26(الجدول رقم 

 املدينة التجاري  االسم  أسم الشركة 
السجل  رقم  

 التجاري
 تار�خ االنتهاء تار�خ اإلصدار النشاط 

شركة بوابة األطعمة  

 (رئي��ي) التجار�ة 
 املطاعم مع ا�خدمة  1010209798 الر�اض  شركة بوابة األطعمة التجار�ة 

هــ  23/04/1426

(املوافق  

 م)31/05/2005

هــ  06/07/1447

(املوافق  

 م)26/12/2025

شركة بوابة األطعمة  

 (فرع) التجار�ة 

مطعم طوكيو لتقديم الوجبات  

فرع شركة بوابة األطعمة  

 التجار�ة 

 املطاعم مع ا�خدمة  1010334470 الر�اض 

هــ  09/05/1433

(املوافق  

 م)01/04/2012

هــ  09/05/1444

(املوافق  

 م)03/12/2022

شركة بوابة األطعمة  

 (فرع) التجار�ة 
 املطاعم مع ا�خدمة  1010614432 الر�اض  شركة بوابة األطعمة التجار�ة 

هــ  11/05/1439

(املوافق  

 م)28/01/2018

هــ  11/05/1444

(املوافق  

 م)05/12/2022

 املصدر: الشركة 

 فروع الشركة  13.3
) فروع تحت العالمة التجار�ة (مطعم كيمينو) 3) فروع تحت العالمة التجار�ة (مطعم طوكيو) وعدد (2فروع متضــمنة عدد () 8بلغ عدد فروع الشــركة كما �� تار�خ هذه النشــرة (

ــــــــــــحـابيـة ل�ـل من العالمـة التجـار�ـة (مطعم طوكيو) والعالمـة التجـار�ـة (مطعم كيمونو)3وعـدد ( ــــــــــــىي ) مطـابخ �ـ ــــــــــــجـل التجـاري الرئي�ـ ة ، حيـث ال تلزم وزار   والفر��  �عمـل تحـت ال�ـ

    االكتفاءالتجارة أو البلديات إصـدار �ـجل تجاري خاص ل�ل فرع، و�تم  
ً
بال�ـجل التجاري الرئي�ـىي، و�� �عض ا�حاالت تضـطر الشـركة إلصـدار �ـجالت تجار�ة فرعية خصـوصـا

 : عند افتتاح فروع �� مناطق ومدن جديدة، وفيما ي�� توضيح لفروع العالمات التجار�ة ال�ي تمتلكها الشركة

 فروع العالمة التجار�ة (مطعم طوكيو)  1.13.3

 فروع العالمة التجارية (طوكيو): :)27(الجدول رقم 

 موقع الفرع 
السجل التجاري الذي يتبع له 

 الفرع
رخصة نشاط  

 تجار�ة 
 االنتهاءتار�خ   تار�خ اإلصدار/التجديد

حالة  
 الرتخيص 

 3801560 1010334470 الر�اض -�� السليمانية 
هــ (املوافق 22/10/1440

 م)25/06/2019

هــ (املوافق 22/10/1445

 م)01/05/2024
 سار�ة 

 3901854 1010209798 الر�اض -�� الغدير 
هــ (املوافق 16/08/1440

 م)21/04/1920

هـ (املوافق 06/07/1447

  م)26/12/2025
 سار�ة 

 املصدر: الشركة 

 التجار�ة (مطعم كيمونو) فروع العالمة  2.13.3

 ):كيمونوفروع العالمة التجارية (  :)28(الجدول رقم 

 موقع الفرع 
السجل التجاري الذي يتبع  

 له الفرع 

رخصة نشاط  
تجاري / رخصة 

 تشغيل 
 حالة الرتخيص تار�خ االنتهاء تار�خ اإلصدار/التجديد

 42065222263 1010209798 الر�اض  –�� ا�حمراء 
هــ (املوافق 26/06/4214

 م)08/02/2021

هــ (املوافق 26/06/1447

 م)17/12/2025
 سار�ة 

 40092193225 1010209798 الر�اض -�� الر�يع 
هــ (املوافق 14/09/4014

 م)19/05/2019

هــ (املوافق 14/09/1444

05/04/2023( 
 سار�ة 

 REF/351/2021 1010209798 واجهة الر�اض
هــ (املوافق 12/11/4314

 )م11/06/2022

هــ (املوافق 21/11/1444

 م)10/06/2023
 سار�ة 

 املصدر: الشركة 
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 املطابخ السحابية  3.13.3

 : المطابخ السحابيةفروع   :)29(الجدول رقم 

 موقع الفرع 
العالمة التجار�ة  

الذي يتبع له 
 الفرع

 حالة الرتخيص تار�خ االنتهاء تار�خ اإلصدار/التجديد بلديترخيص  
القيمة الدفرت�ة  

  30كما يف تار�خ  
 م 2022  يونيو

  -فرع �� ظهرة ل�ن 

 الر�اض
 42065167440 كيمونو /  طوكيو

هــ (املوافق 18/06/1442

 م)31/01/2021

هــ (املوافق 18/06/1447

 م)09/09/2025
 145,978 سار�ة 

 41113621255 كيمونو /  طوكيو الر�اض  -فرع �� قرطبة 
هــ (املوافق 12/1441 /04

 م)25/07/2020

هــ (املوافق 04/12/1446

 م)31/05/2025
 148,521 سار�ة 

 43089515384 كيمونو /  طوكيو الر�اض  -فرع �� امللقا 
هــ (املوافق 18/08/1443

 م)21/03/2022

هــ (املوافق 18/08/1448

 م)26/01/2027
 62,868 سار�ة 

 املصدر: الشركة 

 

 العالمات التجار�ة وحقوق امللكية  14.3
  و   التجاري   �جلها  ��  امل�جل  التجاري �عتمد الشركة �� �سو�ق خدما��ا ومنتجا��ا ع�� اسمها  

ً
الذي ينعكس �� شعارها، والذي يدعم أعمالها ومركزها التناف�ىي، و�منحها تم��ا

 �� السوق ب�ن العمالء. 
ً
 .للشركة التجار�ة العالمات أدناه ا�جدول  و�و�حوا�حا

 

 العالمات التجار�ة للشركة  :)30(الجدول رقم 

 تار�خ نهاية الحماية تار�خ بداية الحماية  بلد التسجيل تار�خ التسجيل التسجيل رقم   اسم املالك العالمة التجار�ة

 

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1442017685 
(املوافق  هـ1442/08/23

05/04/2021( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 07/06/1442

 م)20/01/2021

هــ (املوافق 06/06/1452

 م)04/10/2030

 

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1437022121 
(املوافق هـ1438/01/22

 ـ)23/10/2016

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 06/10/1437

 م)11/07/2016

هــ (املوافق 05/10/1447

 م)24/03/2026

  

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1438002543 
(املوافق هـ1438/05/30

27/02/2017( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 01/02/1438

 م)01/11/2016

هــ (املوافق 05/02/1448

 م)19/07/2026

 

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1438025991 
(املوافق هـ1438/11/25

17/08/2017( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 25/11/1438

 م)17/08/2017

هــ (املوافق 26/11/1448

 م)03/05/2027

 

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1439009643 
(املوافق هـ13/08/1439

29/04/2018( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 04/05/1439

 م)21/01/2018

هــ (املوافق 03/05/1449

 م)03/10/2027

  

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1440005872 
(املوافق هـ1440/05/30

 ـ)05/02/2019

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 10/03/1440

 م)18/11/2018

هــ (املوافق 09/03/1450

 م)31/07/2028

بوابة  شركة   

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1441032541 
املوافق (هـ 1442/04/22

07/12/2020( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 27/12/1441

 م)17/08/2020

هــ (املوافق 26/12/1451

 م)29/04/2030
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بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1442017710 
 هـ1442/08/23

 م) 05/04/2021(املوافق 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 15/06/1442

 م)28/01/2021

هــ (املوافق 14/06/1452

 م)12/10/2030

 

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1440004391 
(املوافق  هـ10/08/1440

15/04/2019( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 16/02/1440

 م)25/10/2018

هــ (املوافق 15/02/1450

 م)08/06/2028

 

بوابة  شركة  

  طعمةاأل 

 التجار�ة 

1442031330 
(املوافق  هـ22/12/1442

01/08/2021( 

اململكة العر�ية  

 السعودية 

هــ (املوافق 08/10/1442

 م)20/05/2021

هــ (املوافق 07/10/1452

 م)30/01/2031

   املصدر: الشركة

 

 التأم� الخاصة بالشركة  وثائق 15.3
 املرتبطة بأعمالها. و�و�ح ا�جدول التا�� التفاصيل الرئيسية لوثائق التأم�ن ا�خاصة بالشركة: تحتفظ الشركة بوثائق التأم�ن ال�ي �غطي مختلف أنواع ا�خاطر 

 وثائق التأمين الخاصة بالشركة:  :)31(الجدول رقم 

 # 
التغطية  نوع  

 التأمينية
 شركة التأم�

املؤمن  
 عليه

 رقم الوثيقة 
قيمة  

التغطية  
 التأمينية

 مدة السر�ان 

 السيارات  1
الشركة العر�ية السعودية للتأم�ن 

 )ساي�و( التعاو�ي
 P/102/24/5011/2021/501/180 20,964.5 الشركة 

 م31/03/2022من: 

 م 31/03/2023إ��:

 التأم�ن الط�ي 2
الشركة العر�ية السعودية للتأم�ن 

 )ساي�و( التعاو�ي
 الشركة 

12200 

398,017 
 م20/11/2021من: 

 م21/11/2022إ��: 
12201 

12202 

 التأم�ن العام   3
الشركة العر�ية السعودية للتأم�ن 

 )ساي�و( التعاو�ي
 P/102/24/3001/2022/301/61 12,190 الشركة 

 م22/02/2022من: 

 م22/02/2023إ��: 

4 
تأم�ن ضد جميع مخاطر  

   املمتل�ات

السعودية للتأم�ن الشركة العر�ية 

 )ساي�و( التعاو�ي
 P/102/24/1003/2022/101/46 28,559 الشركة 

 م21/02/2022إ��: 

 م22/02/2023من: 

 التأم�ن ضد ا�جر�مة  5
الشركة العر�ية السعودية للتأم�ن 

 )ساي�و(التعاو�ي
 P/102/24/2023/2022/201/1 5,865 الشركة 

 م21/02/2022إ��: 

 م22/02/2023من: 

   املصدر: الشركة

 

 والتصار�ح الحكومية   الرتاخيص 16.3
 

 ع�� عدد من ال��اخيص لتمكي��ا من القيام �عمليا��ا، و�� كما ي��: وفروعها الرئيسية حصلت الشركة

 والتصار�ح الحكومية   الرتاخيص :)32(الجدول رقم 

 مالك الرتخيص  # 
الرتخيص/التصري 

 ح
الجهة 
 املرخصة 

 تار�خ االنتهاء تار�خ اإلصدار/التجديد الفرع رقم الرتخيص 

1 
بوابة  فرع شركة 

 التجار�ة   طعمةاأل 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  -السليمانية  40102428943

هــ (املوافق 22/10/1440

 م)25/06/2019

(املوافق  هـ22/10/1444

 م)13/05/2023

2 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  -الغدير  40102438560

هــ (املوافق 16/08/1440

 م)21/04/1920

(املوافق  هـ16/08/1444

 )م09/03/2023

3 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  –ا�حمراء  42065222263

هــ (املوافق 26/06/4214

 م)08/02/2021

(املوافق  هـ26/06/1444

 )م19/01/2023

4 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  -الر�يع  40092193225

هــ (املوافق 14/09/4014

 م)19/05/2019

هــ (املوافق 14/09/1444

05/04/2023( 

5 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 

رخصة �شغيل محل  

 تجاري  

شركة واجهة  

 الر�اض العقار�ة  
REF/351/2021  واجهة الر�اض 

هــ (املوافق 12/11/4314

 )م11/06/2022

هــ (املوافق 21/11/1444

 م)10/06/2023

6 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  -فرع ظهرة ل�ن  42065167440

هــ (املوافق 18/06/1442

 م)31/01/2021

هــ (املوافق 18/06/1447

 م)09/09/2025
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7 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  -فرع قرطبة  41113621255

هــ (املوافق 12/1441 /04

 م)25/07/2020

هــ (املوافق 04/12/1446

 م)31/05/2025

8 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 رخصة �شاط تجاري 

أمانة منطقة  

 الر�اض 
 الر�اض  -فرع امللقا  43089515384

هــ (املوافق 18/08/1443

 م)21/03/2022

هــ (املوافق 18/08/1448

 م)26/01/2027

9 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 
 شهادة الز�اة والدخل 

هيئة الز�اة  

والضر�بة  

 وا�جمارك 

 جميع فروع الشركة  1020226108
 (املوافق هـ29/09/1443

 م)30/04/2022

 (املوافق هـ10/10/1444

 م)30/04/2023

10 
  طعمةبوابة األ شركة 

 التجار�ة 

شهادة ��جيل ��  

 ضر�بة القيمة املضافة 

هيئة الز�اة  

والضر�بة  

 وا�جمارك 

 جميع فروع الشركة  300406239700003
 (املوافق هـ10/11/1441

 م)01/07/2020
- 

 املصدر: الشركة 

 

 تستأجرها الشركة  تمتلكها أو التي  العقارات 17.3
 

 الشركة  تمتلكهاقائمة العقارات التجار�ة التي   1.17.3

 ال�ي تمتلكها الشركة  التجار�ة العقارات قائمة :)33(الجدول رقم 

# 
اسم  
 العقار 

 رقم وتار�خ الصك  املالك املوقع 
مساحة  
األرض  

 ) 2م(

مساحة  
املبا� 

 ) 2م(

صايف القيمة الدفرت�ة  
 يونيو  30للعقار كما يف  

(ر�ال   م2022
 سعودي)

 مالحظة 

1 
مطعم 

 طوكيو 

  –�� السليمانية 

 طر�ق العرو�ة 

بوابة  

األطعمة  

 التجار�ة 

 217806004038رقم: 

 هـ21/06/1443وتار�خ 

 ) م25/01/2022(املوافق 

 28,677,373 2م 2,833 2م1,260

عقار مرهون لبنك الر�اض مقابل 

ثمانية عشر مليون  �سهيالت بقيمة

 ر�ال سعودي ) 18,000,000(

 املصدر: الشركة 

 قائمة العقارات التجار�ة التي تستأجرها الشركة  2.17.3

 الشركة  تستأجرها التي التجار�ة العقارات قائمة :)34(الجدول رقم 

 املؤجر 
موقع  
 العقار 

نوع  
 العقار 

 مدة العقد  االستخدام 
تار�خ انتهاء 

 العقد 
املساحة  

 ) 2(م

 السنوي   قيمة اإليجار

 (ر�ال سعودي) 

صايف القيمة  
الدفرت�ة  

لحق 
  االستخدام

  30كما يف  
 م 2022يونيو  

(ر�ال 
 سعودي)

صايف القيمة  
  الدفرت�ة

لتحسينات  
كما يف    املبا�
 يونيو  30
(ر�ال   م2022

 سعودي)

ناصر  

عبدهللا  

ناصر  

 املو�ىى

  -الغدير 

 الر�اض 
 تجاري 

فرع مطعم  

 طوكيو 

سنوات تبدأ من   10

تار�خ  

هـ  21/08/1439

(املوافق  

 م) 07/05/2018

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  11/12/1449

(املوافق  

 م)06/05/2028

 4,205,425 3,169,933 870,000 2م511.19

شركة 

واجهة  

الر�اض  

 العقار�ة 

واجهة  

الر�اض  

- 

 الر�اض 

 تجاري 
فرع مطعم  

 كيمونو 

سنوات تبدأ من  5

تار�خ  

هـ  26/10/1442

(املوافق  

 م)07/06/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  11/01/1448

(املوافق  

 م)06/06/2026

 2م299

قيمة العقد �� السنة األو��:   •

ا��   باإلضافة 816,270

 أجما��% من 10�سبة 

املبيعات ال�ي تز�د عن 

6,279,000 

قيمة العقد �� السنة   •

  باإلضافة 791,154الثانية: 

  أجما��% من 10ا�� �سبة 

2,930,440 943,150 
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املبيعات ال�ي تز�د عن 

6,592,950 

قيمة العقد �� السنة   •

 830,711.70الثالثة: 

%  10ا�� �سبة  باإلضافة

املبيعات ال�ي  أجما��من 

 6,922,598تز�د عن 

قيمة العقد �� السنة   •

  872,246.40الرا�عة: 

%  10ا�� �سبة  باإلضافة

املبيعات ال�ي  أجما��من 

 7,268,720تز�د عن 

لسنة  قيمة العقد �� ا  •

  915,858.52ا�خامسة: 

%  10ا�� �سبة  باإلضافة

املبيعات ال�ي  أجما��من 

 7,632,154تز�د عن 

شركة مر�ع 

واحد  

 العقار�ة 

  -الر�يع 

 الر�اض 
 تجاري 

فرع مطعم  

 كيمونو 

سنوات تبدأ من  3

تار�خ  

هـ  01/01/1443

(املوافق  

 م)09/08/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  30/12/1445

(املوافق  

 م)06/07/2024

 4,020 392,747 115,000 2م100

سعد 

محمد  

عبد�  

 السياري 

ا�حمراء  

– 

 الر�اض 

 تجاري 
فرع مطعم  

 كيمونو 

سنوات تبدأ من  5

تار�خ  

هـ  03/07/1442

(املوافق  

 م)15/02/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  26/08/1447

(املوافق  

 م)14/02/2026

 2م294

قيمة العقد ألول ستة   •

  270,513.40سنوات: 

قيمة العقد �� السنوات  •

   278,845.20األخ��ة: 

1,551,865 781,723 

شركة 

التخز�ن 

الذ�ي  

 لالستثمار 

  –امللقا 

 الر�اض 

تجاري  

– 

 �حا�ي 

فرع مطعم  

طوكيو /  

 كيمونو 

سنة واحدة تبدأ  

من تار�خ 

هـ  20/07/1443

(املوافق  

 م)21/02/2022

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  29/07/1444

(املوافق  

 م)20/02/2023

 2م21.7

   8,400رسوم شهر�ة قدرها  •

  9,250رسوم تنشيط قدرها  •

 تدفع مره واحدة 

249,917 9,538 

شركة 

التخز�ن 

الذ�ي  

 لالستثمار 

قرطبة  

– 

 الر�اض 

تجاري  

– 

 �حا�ي 

فرع مطعم  

طوكيو /  

 كيمونو 

سنوات تبدأ من  3

تار�خ  

هـ  28/11/1442

(املوافق  

 م)08/07/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  01/01/1446

(املوافق  

 م)07/07/2024

 2م17.33

 7,990رسوم شهر�ة قدرها  •

  7,990رسوم تنشيط قدرها  •

 تدفع مره واحدة 

185,482 30,288 

شركة 

التخز�ن 

الذ�ي  

 لالستثمار 

ظهرة  

 -ل�ن 

 الر�اض  

تجاري  

– 

 �حا�ي 

فرع مطعم  

طوكيو /  

 كيمونو 

سنوات تبدأ من  3

تار�خ  

هـ  28/11/1442

(املوافق  

 م)08/07/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  01/01/1446

(املوافق  

 م)07/07/2024

 2م14.49

 5,490رسوم شهر�ة قدرها  •

  5,490رسوم تنشيط قدرها  •

 تدفع مره واحدة 

254,893 33,363 

شركة 

بوابة نجد  

 للعقارات 

  -الغدير 

 الر�اض 
 تجاري 

املكتب  

 الرئي�ىي

سنوات تبدأ ��   5

01/05/1440 

املوافق  

 م07/01/2019

ينت�ي العقد ��  

  19/08/1445تار�خ 

املوافق  

29/02/2024 

 2م321

رسوم سنو�ة قدرها   •

ر�ال تدفع ع��  275,000

 شهور  6قسط�ن �ل 

395,220 352,873 

 املصدر: الشركة 
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 التي تستأجرها الشركة  السكنيةقائمة العقارات  3.17.3

 الشركة  تستأجرها التي السكنية العقارات قائمة :)35(الجدول رقم 

 املؤجر 
موقع  
 العقار 

نوع  
 العقار 

 مدة العقد  االستخدام 
تار�خ انتهاء 

 العقد 
 )2م(املساحة  

قيمة  
اإليجار  
   السنو�ة

(ر�ال 
 سعودي)

صايف القيمة  
لحق  الدفرت�ة  

  االستخدام
  30كما يف  

م 2022يونيو  
(ر�ال 

 سعودي)

صايف القيمة  
  الدفرت�ة

لتحسينات  
كما يف    املبا�
 يونيو  30
(ر�ال   م2022

 سعودي)

شركة 

مكتسبات  

 العقار�ة 

  املو�سية�� 

 الر�اض   -
 سك�ي

 إس�ان موظف�ن

شركة بوابة  

األطعمة  

 التجار�ة 

يوم تار�خ   1095

هـ (املوافق 20/08/1442

 م)20/04/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

هـ  22/09/1445

(املوافق  

 م)01/04/2024

 75,614 70,210 275,000 2م1,520

ردينة 

منصور 

إسماعيل  

 جوهر�� 

 - الوادي �� 

 الر�اض 
 سك�ى

سكن عمال  

فروع مطعم 

 كيمونو 

ثالث سنوات ميالدية   

تبدأ �� تار�خ 

هـ (املوافق 19/09/1443

 م)20/04/2021

ينت�ي العقد ��  

تار�خ  

  هـ10/10/1445

(املوافق  

 م)19/04/2024

 0.00 473,239 345,000 2م1,734.25

 املصدر: الشركة 

 الرهونات ع� عقارات الشركة اململوكة 4.17.3

 الجدول التايل قائمة العقارات اململوكة للشركة واملرهونة لدى الجهات التمو�لية مقابل تسهيالت ائتمانية لدى بنك الر�اض: يب� 
 الرهونات ع� عقارات الشركة  :)36(الجدول رقم 

 بنك الر�اض  

 رقم وتار�خ الصك  املالك  املوقع  اسم العقار  #
األرض  مساحة 
 ) 2(م

مساحة املبا�  
 ) 2(م

كما    املرهون صايف القيمة الدفرت�ة للعقار
 م 2022يونيو   30يف 
 (ر�ال سعودي)  

 مطعم طوكيو  1

�� السليمانية  

طر�ق   –

 العرو�ة 

شركة بوابة  

األطعمة  

 التجار�ة 

 217806004038رقم: 

(املوافق  هـ21/06/1443وتار�خ 

 )م25/01/2022

1,260 2,833  28,677,373 

 املصدر: الشركة 

 العقود الجوهر�ة مع تطبيقات التوصيل   18.3
تطبيقات    4عر�ية السعودية بإجما�� عدد  فيما ي�� توضيح للعقود ا�جوهر�ة ال�ي أبرم��ا الشركة �ش�ل مباشر وال�ي ت��كز �� عدد من تطبيقات التوصيل املرخصة �� سوق اململكة ال 

 : م 2022يونيو  30��  ح�ى تار�خ

 

 اشرتاك يف خدمات تطبيق هنقرستيشن ملخص عقد  :)37(الجدول رقم 

 هنقرستيشن اشرتاك يف خدمات تطبيق عقد

 أطراف العقد 
 ة رستيشن ا�حدودقشركة هن األول الطرف 

 شركة بوابة األطعمة التجار�ة   الطرف الثا�ي 

 من خدماتھ.   واالستفادةالطرف الثا�ي �� منصة الطرف الثا�ي "هنقرستيشن"  اش��اك موضوع العقد 

 م26/12/2022م وتنت�ي �� تار�خ 27/12/2021سنة ميالدية تبدأ من تار�خ  مدة العقد 

 مطابقة كشف املبيعات والفوات��.يحصل الطرف األول ع�� �سبة ثابتة من قيمة �ل طلب و�تم تحو�ل قيمة املبيعات شهر�ا للطرف الثا�ي �عد  قيمة العقد 

 �شمل العقد جميع فروع العالمة التجار�ة "كيمونو".  الفروع 

 فعول كما �� تار�خ هذه النشرة. تجدد ملدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرف�ن األخر �عدم رغبتھ �� التجديد قبل شهر من تار�خ اإل��اء، مع اإلشارة إ�� أن العقد ساري امل آلية التجديد 

.  30تقل عن  املدة الفعلية، فإنھ يلزمھ إشعار الطرف اآلخر بمدة ال ان��اءمن الطرف�ن �� إ��اء التعاقد قبل  رغبة أي �� حال  إ��اء العقد 
ً
 يوما

 املصدر: الشركة 
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 جاهز اشرتاك يف خدمات تطبيق  ملخص عقد  :)38(الجدول رقم 

 جاهز  اشرتاك يف خدمات تطبيق عقد

 أطراف العقد 
 جاهز الدولية لتقنية نظم املعلوماتشركة  األول الطرف 

 شركة بوابة األطعمة التجار�ة  الطرف الثا�ي 

 من خدماتھ.   واالستفادةالطرف الثا�ي "تطبيق جاهز"  �� تطبيقالطرف الثا�ي  اش��اك موضوع العقد 

 م28/07/2023م وتنت�ي �� تار�خ 29/07/2022تبدأ من تار�خ سنة ميالدية   مدة العقد 

 يحصل الطرف األول ع�� �سبة ثابتة من قيمة �ل طلب و�تم تحو�ل قيمة املبيعات شهر�ا للطرف الثا�ي �عد مطابقة كشف املبيعات والفوات��. قيمة العقد 

 و"طوكيو". �شمل العقد جميع فروع العالمة التجار�ة "كيمونو"  الفروع 

 فعول كما �� تار�خ هذه النشرة. تجدد ملدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرف�ن األخر �عدم رغبتھ �� التجديد قبل شهر من تار�خ اإل��اء، مع اإلشارة إ�� أن العقد ساري امل آلية التجديد 

.  15عن  لال تق املدة الفعلية، فإنھ يلزمھ إشعار الطرف اآلخر بمدة  ان��اءمن الطرف�ن �� إ��اء التعاقد قبل  رغبة أي �� حال  إ��اء العقد 
ً
 يوما

 املصدر: الشركة 

 ذا شفزاشرتاك يف خدمات تطبيق ملخص عقد  :)39(الجدول رقم 

 ذا شفز اشرتاك يف خدمات تطبيق عقد

 أطراف العقد 
 الطهاة لتقديم الوجبات  شركة أفضل األول الطرف 

 شركة بوابة األطعمة التجار�ة  الطرف الثا�ي 

 من خدماتھ.  واالستفادةالطرف الثا�ي �� تطبيق الطرف الثا�ي "تطبيق ذا شفز"  اش��اك موضوع العقد 

 م30/05/2023م وتنت�ي �� تار�خ 01/06/2022تار�خ سنة ميالدية تبدأ من  مدة العقد 

 يحصل الطرف األول ع�� �سبة ثابتة من قيمة �ل طلب و�تم تحو�ل قيمة املبيعات شهر�ا للطرف الثا�ي �عد مطابقة كشف املبيعات والفوات��. قيمة العقد 

 و"طوكيو". �شمل العقد جميع فروع العالمة التجار�ة "كيمونو"  الفروع 

 فعول كما �� تار�خ هذه النشرة. تجدد ملدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرف�ن األخر �عدم رغبتھ �� التجديد قبل شهر من تار�خ اإل��اء، مع اإلشارة إ�� أن العقد ساري امل آلية التجديد 

 . شهر�نعن  لال تق املدة الفعلية، فإنھ يلزمھ إشعار الطرف اآلخر بمدة  ان��اءمن الطرف�ن �� إ��اء التعاقد قبل  رغبة أي �� حال  إ��اء العقد 

 املصدر: الشركة 

 إن غو اشرتاك يف خدمات تطبيق ملخص عقد  :)40(الجدول رقم 

 عقد اشرتاك يف خدمات تطبيق إن غو 

 أطراف العقد 
 الذكية لتقنية املعلومات  األشياءشركة  األول الطرف 

 شركة بوابة األطعمة التجار�ة  الطرف الثا�ي 

 من خدماتھ.   واالستفادة" n.goالطرف الثا�ي �� منصة الطرف الثا�ي " اش��اك موضوع العقد 

 م22/11/2022م وتنت�ي �� تار�خ 23/11/2021سنة ميالدية تبدأ من تار�خ  مدة العقد 

 يحصل الطرف األول ع�� �سبة ثابتة من قيمة �ل طلب و�تم تحو�ل قيمة املبيعات شهر�ا للطرف الثا�ي �عد مطابقة كشف املبيعات والفوات��.  قيمة العقد 

 �شمل العقد جميع فروع العالمة التجار�ة "كيمونو" .  الفروع 

 الطرف�ن األخر �عدم رغبتھ �� التجديد قبل شهر من تار�خ اإل��اء، مع اإلشارة إ�� أن العقد ساري املفعول كما �� تار�خ هذه النشرة. تجدد ملدة مماثلة ما لم يخطر أحد  آلية التجديد 

 . يوم 30عن  لال تق املدة الفعلية، فإنھ يلزمھ إشعار الطرف اآلخر بمدة  ان��اءمن الطرف�ن �� إ��اء التعاقد قبل  رغبة أي �� حال  إ��اء العقد 

 املصدر: الشركة 
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 والسعودة  املوظفون 19.3
و�ندرج %)،  24.21) موظف غ�� سعودي، و�نسبة سعودة قدرها حوا�� (211) موظف سعودي و(67) موظف م��م (278كما �� تار�خ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة (

وتو�ح ا�جداول التالية أعداد املوظف�ن و�سبة السعودة وتوزيعهم ع�� إدارات الشركة   " من برنامج نطاقات للسعودة.أخضر متوسطشركة تحت النطاق " لل  املركز الرئي�ىي

 : م2022 العامألول ستة أشهر من و  م 2021م و2020خالل األعوام 

 أعداد العامل� بالشركة  :)41(الجدول رقم 

 الفئة
 م 2022يونيو    30يف    كما م 2021ديسمرب    31يف    كما م 2020ديسمرب    31يف    كما

 (%)  النسبة (موظف)  العدد (%)  النسبة (موظف)  العدد (%)  النسبة (موظف)  العدد

 %24.10 67 28.04% 90 18.72% 44 السعوديون 

 %75.90 211 71.96% 231 81.28% 191 غ�� السعودي�ن 

 % 100.00 278 % 100.00 321 % 100.00 235 املجموع 

 املصدر: الشركة  

 
 توز�ع املوظف� ع� اإلدارات  :)42(الجدول رقم 

 اإلدارة 
 م 2022يونيو    30كما يف   م 2021ديسمرب    31كما يف   م 2020ديسمرب    31كما يف  

 غ� السعوديون  السعوديون  غ� السعوديون  السعوديون  غ� السعوديون  السعوديون 

 0 1 0 1 0 1 اإلدارة التنفيذية 

 0 3 0 4 0 4 املوارد البشر�ة  إدارة

 7 1 7 1 6 1 اإلدارة املالية 

 197 56 216 75 178 34 إدارة العمليات 

 6 0 7 1 5 0 ا�خدمات املش��كة  إدارة

 1 6 1 8 2 4 األعمال إدارة تطو�ر 

 اإلجمايل 
44 191 90 231 67 211 

235 321 278 
 املصدر: الشركة 

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة: 20.3
، تم ا�حاسبة عن طر�ق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  لدى الر�اض املالية  االستثمار�ة  محفظ��ايوجد لدى الشركة استثمارات �� شر�ات مدرجة من خالل  

 اآلخر و�� �التا��: 
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 رصيد استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة  :)43(الجدول رقم 

 محفظة

ديسمرب    31كما يف  الرصيد  

 م 2020

  ديسمرب  31كما يف  الرصيد  

 م 2021
 م 2022يونيو    30كما يف  الرصيد  

 قيمة االستثمار 

 (ر�ال سعودي) 

 قيمة االستثمار 

 (ر�ال سعودي) 

 قيمة االستثمار 

 (ر�ال سعودي) 
 21,784 290,151 0 �� الر�اض املالية  ستثمار�ةامحفظة 

 املصدر: الشركة 

 

 استثمارات ا�حافظ ا�خاصة بالشركة: وتو�ح ا�جداول التالية حركة 

 

 حركة استثمارات املحافظ الخاصة بالشركة   :)44(الجدول رقم 

 املحفظة 

 م 2022يونيو    30كما يف   م 2021ديسمرب    31كما يف   م 2020ديسمرب    31كما يف  

 قيمة االستثمار 

 (ر�ال سعودي) 

 قيمة االستثمار 

 سعودي) (ر�ال  

 قيمة االستثمار 

 (ر�ال سعودي) 
 290,151 0 0 الرصيد �� بداية الف��ة 

 471,252 4,958,448 1,563,408 إضافات خالل الف��ة 

 2,890,850 0 )1,563,408( ا�حول من مبالغ مدفوعة مقدما �حساب االستثمارات 

 )4,107,161( )6,395,046( 0 بيع استثمارات خالل الف��ة 

أر�اح / (خسائر) غ�� محققة من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة  

 ا�خسارة  أومن خالل الر�ح 
0 )9,489( 4,144 

(خسائر)/أر�اح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 ا�خسارة  أوالر�ح 
0 1,736,238 472,548 

 21,784 290,151 0 الرصيد آخر الفرتة
 املصدر: الشركة 

 .هذه النشرة تار�خ �شر ح�ى خارجها أصول  أية تملك  وال اململكة خارج تجاري  �شاط للشركة يوجد ال

و�استثناء ذلك فإنھ جال عمل الشركة،  تقوم إدارة الشركة بمتا�عة السوق �ش�ل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف ع�� املستجدات واألف�ار واالبت�ارات ا�جديدة �� م

 .ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتو�ة �شأن األبحاث والتطو�ر للمنتجات ا�جديدة

 �� الوضع املا�� خالل ( انقطاعوتقر الشركة بأنھ لم يحدث أي 
ً
 م�حوظا

ً
 األخ��ة.12�� أعمالها يمكن أن يؤثر أو ي�ون أثر تأث��ا

ً
 ) شهرا

 رة �عدم وجود أي نية إلجراء أي �غي�� جوهري �� طبيعة عمل الشركة. كما يقر أعضاء مجلس اإلدا

  



 

 

  

 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي 
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 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي  4
  الطرحوبعد    قبل الشركة   هيكل ملكية 1.4

 :الطرح قبل و�عدالشركة   هي�ل ملكيةيو�ح ا�جدول التا�� 

 وبعد الطرح): هيكل ملكية الشركة قبل  45الجدول رقم (

 االسم  م

 بعد الطرح*  قبل الطرح*

عدد األسهم  
 (مباشرة) 

 (سهم) 

 القيمة األسمية  

(ر�ال 
 السعودي) 

النسبة من  
إجمايل عدد  
 األسهم (%)

عدد األسهم  
 (مباشرة) 

 (سهم) 

 القيمة األسمية  

(ر�ال 
 السعودي) 

النسبة من  
إجمايل عدد  

 (%)  األسهم 

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 سعد محمد الدريس  لھعبداإل  1

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 هيفاء صا�ح ع�� أبا ا�خيل  2

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 سعد عبدااللھ سعد الدريس  3

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 صا�ح عبدااللھ سعد الدريس  4

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 احمد عبدااللھ سعد الدريس  5

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 العنود عبدااللھ سعد الدريس  6

 %11.43 2,400,000 240,000 %14.29 3,000,000 300,000 فيصل عبدااللھ سعد الدريس  7

 %20.00 4,200,000 420,000 %0.00 0 0 من فئة ا�جمهور  املستثمرون املؤهل�ن 8

 % 100.00 21,000,000 2,100,000 % 100.00 21,000,000 2,100,000 اإلجمايل 

 املصدر: الشركة 
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 الطرح:و�و�ح الش�ل التا�� هي�ل ملكية الشركة قبل 

 هيكل ملكية الشركة قبل الطرح :  )2(الشكل رقم 

 

    

 
 نسبة امللكية 
 قبل الطرح

   نسبة امللكية
 بعد الطرح

 

  11.43% 14.29% عبداإلله سعد محمد الدر�س

  11.43% 14.29% هيفاء صالح ع� أبا الخيل 

  11.43% 14.29% سعد عبداالله سعد الدر�س 

  11.43% 14.29% صالح عبداالله سعد الدر�س 

  11.43% 14.29% احمد عبداالله سعد الدر�س

  11.43% 14.29% العنود عبداالله سعد الدر�س 

  11.43% 14.29% فيصل عبداالله سعد الدر�س

  % 20.00 % 0.00 املستثمرون املؤهل� من فئة الجمهور 

    

 املصدر: الشركة 

 *ال يوجد أي ملكية غ�� مباشرة كما �� تار�خ هذه النشرة.
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 الهيكل التنظيمي   2.4
 الهيكل التنظيمي للشركة  :)3(الشكل رقم 

 

   املصدر: الشركة

 وأم� سر املجلس   اإلدارةأعضاء مجلس   3.4
 ) م��م غ�� مستقل�ن.3ثالثة (و مستقل�ن   ) م��م2( أثنان) أعضاء، 5( خمسةيدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد  

 وأم�ن سر ا�جلس:  يو�ح ا�جدول التا�� أعضاء مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة وأم� سر املجلس ): 46الجدول رقم (

 ) 1( اإلدارةأعضاء مجلس  

 املنصب  االسم
صفة 

 العضو�ة
 الجنسية )4( االستقاللية

العمر  
 (سنة) 

األسهم اململوكة  
قبل الطرح 

 ) 5("مباشرة"

األسهم اململوكة  
 الطرح بعد

 "مباشرة"

العدد  
(سهم

( 

النسبة 
 (%) 

العدد  
 (سهم)

النسبة 
 (%) 

 11.43% 240,000 %14.29 300,000 64 سعودي  غ�� مستقل  غ�� تنفيذي  ) 3(رئيس مجلس اإلدارة عبداإللھ سعد محمد الدريس 

 )2(عبدهللا سعود عبدالعز�ز الرشود
نائب رئيس مجلس  

 ) 3(اإلدارة
 - - - - 48 سعودي  مستقل  غ�� تنفيذي 

 سعد عبداإللھ سعد الدريس 

عضو مجلس اإلدارة  

  والعضو املنتدب

 ) 3(والرئيس التنفيذي 

 11.43% 240,000 %14.29 300,000 36 سعودي  غ�� مستقل  تنفيذي 

 11.43% 240,000 %14.29 300,000 35 سعودي  غ�� مستقل  غ�� تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  صا�ح عبداإللھ سعد الدريس 

 - - - - 42 سعودي  مستقل  غ�� تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة  ) 2(عبدهللا محمد ع�� الك���ش

 ) 3( اإلدارة مجلس سر أم�

 - - - - 30 مصري  مستقل غ��  تنفيذي  اإلدارة مجلس  سر أم�ن أحمد محمد حمدي عبدالصمد 
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   املصدر: الشركة

 للمادة (م)  25/05/2021هـ (املوافق  13/10/1442  ) وافقت ا�جمعية التحولية املنعقدة �� تار�خ1(
ً
) �عنوان 16ع�� اعتماد النظام األسا�ىي للشركة، مع اإلشارة إ�� أنھ وفقا

مجلس إدارة للشركة وذلك ملدة خمس سنوات تبدأ من تار�خ صدور القرار الوزاري باملوافقة ع�� إعالن  أول  "إدارة الشركة" من النظام األسا�ىي للشركة، فإنھ تم انتخاب أعضاء  

 ) أعضاء ع�� النحو التا��: 3النظام األسا�ىي عند التحول ع�� أن مجلس اإلدارة يت�ون من ثالثة (تحول الشركة، حيث نص 

 . السيد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس بصفتھ رئيس مجلس اإلدارة •

 .عبداإللھ سعد الدريس بصفتھ نائب رئيس مجلس اإلدارة صا�حالسيد/  •

 .سعد الدريس بصفتھ عضو مجلس إدارة عبداإللھ سعدالسيد/  •

 

 عن  5ع�� �عديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة ليصبح خمسة (  م) 2021/ 31/10هـ (املوافق  03/1443/ 25  ) وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية املنعقدة بتار�خ2(
ً
) أعضاء بدال

 ) أعضاء، كما وافقت ع�� �عي�ن �ل من العضو�ن التالي�ن :3ثالثة (

 بدهللا سعود عبدالعز�ز الرشود بصفتھ عضو مجلس إدارةالسيد/ ع •

 السيد/ عبدهللا محمد ع�� الك���ش بصفتھ عضو مجلس إدارة. •

 

 �ل من:  �عي�ن م) ع��07/11/2021هـ (املوافق 02/04/1443 املنعقد بتار�خ اجتماعھ) وافق مجلس اإلدارة �� 3(

 .رئيس مجلس اإلدارة بمنصبالسيد/ عبداإللھ سعد محمد الدريس  •

 عن السيد/ صا�ح عبداإللھ سعد الدريس نائب رئيسالسيد/ عبدهللا سعود عبدالعز�ز الرشود بصفتھ  •
ً
 . مجلس اإلدارة بدال

 العضو املنتدب. السيد/ سعد عبداإللھ سعد الدريس بصفتھ   •

 السيد/ أحمد محمد حمدي عبدالصمد �أم�ن لسر ا�جلس.  •

 

عن هيئة السوق املالية �� تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس   حوكمة الشر�ات الصادرة) تم االستناد ع�� الئحة  4(

 اإلدارة �� �ل من:

 ملا �سبتھ خمسة �� املائة  •
ً
 ع من يملك هذه النسبة. أك�� من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة م أوأن ي�ون مال�ا

 ل�خص ذي صفة اعتبار�ة يملك ما �سبتھ خمسة �� املائة أو أك�� من أسهم الشركة أو من أسهم شركة  •
ً
 من مجموع��ا. أخرى أن ي�ون ممثال

 أن ت�ون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة �� الشركة أو �� شركة أخرى من مجموع��ا. •

 أي من كبار التنفيذي�ن �� الشركة أو �� شركة أخرى من مجموع��ا.أن ت�ون لھ صلة قرابة مع  •

 أن ي�ون عضو مجلس إدارة �� شركة أخرى من مجموعة الشركة املر�ح لعضو�ة مجلس إدار��ا.  •

 خالل العام�ن املاضي�ن لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموع��ا، كمراج� •
ً
� ا�حسابات وكبار املوردين، أو أن �عمل أو �ان �عمل موظفا

 �حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العام�ن املاضي�ن. 
ً
 أن ي�ون مال�ا

 أن ت�ون لھ مصلة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة. •

% من م�افأتھ �� العام السابق 50) ر�ال أو عن  200,000من �جانھ تز�د عن (أن يتقا�ىى مبالغ مالية من الشركة عالوة ع�� م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي   •

 ال�ي تحصل عل��ا مقابل عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي من �جانھ أ��ما أقل. 

 أن �ش��ك �� عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن يتجر �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة.   •

 ع سنوات متصلة أو منفصلة �� عضو�ة مجلس إدارة الشركة.  أن ي�ون قد ام�ىى ما يز�د ع�� �س •

 يوجد أي ملكية غ�� مباشرة �� أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس كما بتار�خ هذه النشرة. ) ال5(

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  1.3.4

 ي وأم�ن سر ا�جلس ع�� التا��:تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذ

 أعضاء مجلس اإلدارة 
األعمال   إدارة   �� الصالحيات  بأوسع  اإلدارة  مجلس  يتمتع  الداخلية،  الشركة  حوكمة  والئحة  للشركة  األسا�ىي  والنظام  الشر�ات  لنظام   

ً
الشركة  وفقا حوكمة  الئحة  و�موجب  للشركة.  اليومية 

 املسؤوليات اآلتية:الداخلية، �جلس اإلدارة 
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 اعتماد التوجهات االس��اتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها، ومن ذلك:   •

 وضع االس��اتيجية ال�املة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة ا�خاطر ومراجع��ا وتوج��ها. -

 ا املالية و�قرار امل��انيات السنو�ة.تحديد الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واس��اتيجي��ا وأهدافه -

 اإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف ��ا. -

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل �� الشركة. -

 . املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية والوظيفية �� الشركة واعتمادها -

 ابة الداخلية واإلشراف العام عل��ا، ومن ذلك: وضع أنظمة وضوابط للرق •

يشمل ذلك إساءة  وضع سياسة مكتو�ة تنظم �عارض املصا�ح، و�عا�ج حاالت التعارض ا�حتملة ل�ل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهم�ن، و  -

 األ�خاص ذوي العالقة.استخدام أصول الشركة ومرافقها، و�ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع 

 التأكد من سالمة األنظمة املالية ا�حاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقار�ر املالية. -

 فافية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة ا�خاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن ا�خاطر ال�ي قد تواجھ الشركة وطرحها �ش -

 عة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية �� الشركة. املراج -

 تحض�� واملوافقة ع�� مصفوفة الصالحيات التا�عة للشركة. -

  يتعارض مع نظام الشر�ات والنظام األسا�ىي للشركة. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما ال •

 ووضعها موضع التنفيذ �عد إقرار ا�جمعية العامة لها.وضع سياسات ومعاي�� و�جراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة  •

 وضع سياسة مكتو�ة لتنظيم هذه العالقة مع أ�حاب املصا�ح من أجل حماي��م، وحفظ حقوقهم و�جب أن �غطي هذه السياسة ع�� وجھ خاص اآل�ي: •

 وتحم��ا العقود. آليات �عو�ض أ�حاب املصا�ح، و�� حالة ان��اك حقوقهم ال�ي تقرها األنظمة  -

 آليات �سو�ة الش�اوى أو ا�خالفات ال�ي قد تنشأ ب�ن الشركة وأ�حاب املصا�ح. -

 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين وا�حافظة ع�� سر�ة املعلومات املتعلقة ��م. -

� املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بي��م و��ن أ�حاب املصا�ح ع�� أن يضع قواعد السلوك امل�ي للمدير�ن والعامل�ن �� الشركة، بحيث تتوافق مع املعاي� -

 ا�جلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واالل��ام ��ا.

املصا�ح  وأ�حابوالدائن�ن وضع السياسات واإلجراءات ال�ي تضمن اح��ام الشركة لألنظمة واللوائح وال��امها باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن  -

 لآلخر�ن. 

 رئيس مجلس اإلدارة 
ا�جلس �� أداء وظائفھ ك�ل ع�� ممارسة واجباتھ    تت�خص مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة �� قيادة ا�جلس و�سهيل اإلسهامات واملبادرات البناءة من قبل �ل أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية

 ومسؤولياتھ.

 لنظام الشر�ات 
ً
�ات، �شمل املسؤوليات  ونظام الشركة األسا�ىي، ت�ون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام سائر ا�جهات ا�ح�ومية، و�موجب الئحة حوكمة الشر   وفقا

 األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما ي��:

 �حة وال�حيحة وغ�� املضللة. ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة �� الوقت املناسب ع�� املعلومات ال�املة والوا •

 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع املسائل األساسية �ش�ل فعال و�� الوقت املناسب. •

 تمثيل الشركة أمام الغ�� وفق ما ينص عليھ نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية ونظام الشركة األسا�ىي. •

 بفاعلية و�ما يحقق مص�حة الشركة.��جيع أعضاء مجلس اإلدارة ع�� ممارسة مهامهم  •

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفع�� مع املساهم�ن و�يصال آرا��م إ�� مجلس اإلدارة. •

�جع ع�� النقد  ستقل�ن، و�يجاد ثقافة ���جيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة ب�ن �ل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و��ن األعضاء التنفيذي�ن وغ�� التنفيذين وامل •

 البناء.

، والتشاور مع أعضاء ا�جلس  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ �ع�ن االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يث��ها مراجع ا�حسابات •

 والعضو املنتدب عند إعداد جدول أعمال ا�جلس.

 دارة غ�� التنفيذي�ن دون حضور أي تنفيذي �� الشركة.عقد لقاءات بصفة دور�ة مع أعضاء مجلس اإل  •

 . إبالغ ا�جمعية العامة العادية عند ا�عقادها باألعمال والعقود ال�ي ي�ون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة ف��ا  •

 ذلك، �عت�� الرئيس حلقة الوصل الرئيسية ب�ن اإلدارة وا�جلس. �شمل املسؤوليات األخرى للرئيس �ونھ املتحدث الرس�ي باسم ا�جلس. إضافة إ��  
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 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنو�ة ولعب الدور الرئي�ىي �� عالقة الشركة مع أي من أ�حاب املصا�ح بالشركة.

 الرئيس التنفيذي  
 لنظام الشركة األسا�ىي،  للشركة رئيس تنفيذي يمثل املساهم�ن �� متا�عة األ�شطة اليومية  

ً
للشركة، والقيام بتوجيھ اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمر�رها لهيئات مجلس اإلدارة. وفقا

 :  �ما ي�التنفيذي  لرئيسية للرئيسلرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف ا�جهات ا�ح�ومية، و�موجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، �شمل املسؤوليات ال

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة .  •

 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عل��ا .  •

 تنفيذ قواعد ا�حوكمة ا�خاصة بالشركة بفاعلية واق��اح �عديلها عند ا�حاجة.   •

 ملصا�ح. تنفيذ السياسات واإلجراءات ال�ي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح وال��امها باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن وأ�حاب ا •

 تزو�د مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاتھ.  •

منح للعامل�ن.   •
ُ
 اق��اح سياسة وأنواع امل�افآت ال�ي ت

 مجلس اإلدارة. ر الدور�ة املالية وغ�� املالية �شأن التقدم ا�حرز �� �شاط الشركة �� ضوء خطط وأهداف الشركة االس��اتيجية، وعرض تلك التقار�ر ع��إعداد التقار� •

 عن إدارة  •
ً
 �ا.  بالش�ل األمثل و�ما يتفق مع أهداف الشركة واس��اتيجي� مواردهاإدارة العمل اليومي للشركة و�سي�� أ�شط��ا، فضال

 املشاركة الفعالة �� بناء ثقافة القيم األخالقية وتنمي��ا داخل الشركة.   •

 ن مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفاي��ا، وا�حرص ع�� االل��ام بمستوى ا�خاطر املعتمد م •

 املستو�ات التنظيمية ا�ختلفة.   اق��اح السياسات الداخلية املتعلقة �عمل الشركة وتطو�رها، بما �� ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤولية املو�لة ا�� •

 اق��اح سياسة وا�حة لتفو�ض األعمال لإلدارة وطر�قة تنفيذها.  •

 لك الصالحيات.  اق��اح الصالحيات ال�ي تفوض إليھ، و�جراءات اتخاذ القرار ومدة التفو�ض، ع�� أن ترفع إ�� مجلس اإلدارة تقار�ر دور�ة عن ممارساتھ لت •

 أم� سر املجلس 
 ألم�ن سر مجلس اإلدارة ما ي��:   املهام الرئيسيةمسؤوال عن تنظيم اجتماعات ا�جلس، تتمثل أهم  اإلدارةسر مجلس ي�ون أم�ن 

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة و�عداد محاضر لها. •

رفع إ�� مجلس اإلدارة والتقار�ر ال�ي �عدها ا�جلس.  •
ُ
 حفظ التقار�ر ال�ي ت

ال ا�جلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة بھ، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطل��ا أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعم •

 عالقة باملوضوعات املشمولة �� جدول االجتماع. 

 ال�ي أقرها ا�جلس. باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •

 اإلدارة بمواعيد اجتماعات ا�جلس قبل التار�خ ا�حدد بمدة �افية. تبليغ أعضاء مجلس  •

 عرض مسودات ا�حاضر ع�� أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئيا��م حيالها قبل توقيعها.  •

 .تقديم العون واملشورة إ�� أعضاء مجلس اإلدارة •

 .تماعات ا�جلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركةالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة �ش�ل �امل وسريع ع�� ��خة من محاضر اج •
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 مجلس اإلدارة وأم� سر املجلس ألعضاء  الذاتية الس�ة فيما ي� ملخص
 سعد محمد الدر�س  بداإللهع): الس�ة الذاتية ل47الجدول رقم (

 عبداإلله سعد محمد الدر�س 
 سنة  66 العمر  

 سعودي  الجنسية

 غ�� مستقل  –تنفيذي  غ�� - رئيس مجلس اإلدارة املنصب

 م. 1978�� الواليات املتحدة األمر�كية عام  حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة املدنية من ا�جامعة األمر�كية • املؤهالت العلمية 

 الخربات العملية 

�شغل منصب الرئيس التنفيذي �� شركة الدريس ل�خدمات الب��ولية والنقليات (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال تجارة املنتجات  •

 م وح�ى اآلن. 2005عام  منذالب��ولية والبيع بالتجزئة) 

من عام    خالل الف��ةزئة)  شغل منصب عضو �جنة املراجعة �� مكتبة جر�ر (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال جارة ا�جملة والتج •

 م. 2016م وح�ى عام 2010

شغل منصب عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي �� شركة الدريس ل�خدمات الب��ولية والنقليات (شركة مساهمة عامة �عمل ��  •

 م. 2003م وح�ى عام 1982مجال تجارة املنتجات الب��ولية والبيع بالتجزئة) خالل الف��ة من عام 

خالل �� الشركة السعودية األمر�كية للزجاج (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال صناعة الزجاج)   ائب مديرن شغل منصب   •

 م. 2003م وح�ى عام 1982من عام  الف��ة

تجارة  • مجال   �� �عمل  عامة  مساهمة  (شركة  والنقليات  الب��ولية  ل�خدمات  الدريس  شركة   �� السيارات  قسم  مدير  منصب  شغل 

 م. 1985م وح�ى عام  1978من عام  خالل الف��ة ب��ولية والبيع بالتجزئة)املنتجات ال

العضو�ات يف مجالس  
 إدارات شركات أخرى

�شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� شركة الدريس ل�خدمات الب��ولية والنقليات (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال تجارة   •

 م وح�ى اآلن.2005عام  منذاملنتجات الب��ولية والبيع بالتجزئة) 

و�دارة و�شغيل املراكز  دارة �� شركة األندية للر�اض (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال إ�شاء �شغل منصب عضو مجلس اإل  •

 م وح�ى اآلن. 2022الر�اضية) منذ عام 

 املصدر: الشركة 

 عبدالله سعود عبدالعز�ز الرشود ل الذاتية الس�ة ): 48( رقم الجدول

 عبدالله سعود عبدالعز�ز الرشود 
 سنة  50 العمر  

 سعودي  الجنسية

 مستقل  –غ�� تنفيذي  – اإلدارةنائب رئيس مجلس  املنصب

 املؤهالت العلمية 
 م. 2005باململكة املتحدة عام  نوتنغهاممن جامعة  أعمالدارة إحاصل ع�� درجة ماجست�� ��  •

 م. 1997حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة املي�انيكية من جامعة امللك سعود باململكة العر�ية السعودية عام  •

 العملية الخربات  

م  2012) منذ عام ا�خدمات املالية شغل منصب الرئيس التنفيذي �� شركة بلوم لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال� •

 .وح�ى اآلن

 خالل الف��ة من) ا�خدمات املالية شغل منصب الرئيس التنفيذي �� شركة تبارك لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال •

 .م2012عام�ى م وح2010عام 

عام خالل الف��ة ) ا�خدمات املالية شغل منصب الرئيس التنفيذي �� مجموعة كسب املالية (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال •

 .م 2010عامم وح�ى 2007

الســوق املاليــة و�صــدار علــى تنظيــم وتطو�ــر   شـراف إل �عمل �� مجال ا  هيئة ح�وميةأول �� هيئة السوق املالية (  أخصائيشغل منصب  •

 .م2010عامم وح�ى 2007عام خالل الف��ة لتطبيــق أحــ�ام نظــام الســوق املاليــة)  زمــةلال والتعليمــات اد اللوائــح والقواعــ 

م  2003عام خالل الف��ة �عمل �� مجال تقديم ا�خدمات املصرفية)  عامةشغل منصب مدير أول �� بنك ا�جز�رة (شركة مساهمة  •

 .م2006وح�ى عام
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)  القطاع الصنا��  تمو�ـل  عمل �� مجالصندوق ح�ومي �شغل منصب محلل ائتمان أول �� صندوق التنمية الصناعية السعودي ( •

 .م2003م وح�ى عام1998عام خالل الف��ة من 

العضو�ات يف مجالس  
 م وح�ى اآلن.2012عام  منذ) التجزئة�عمل �� مجال  مساهمة عامة(شركة �� شركة أبو معطي  اإلدارة�شغل منصب عضو مجلس  • خرىإدارات شركات أ

 املصدر: الشركة 

 سعد عبداإلله سعد الدر�س): الس�ة الذاتية ل49الجدول رقم (

 سعد عبداإلله سعد الدر�س 
 سنة  38 العمر  

 غ�� مستقل  –تنفيذي  – سعودي الجنسية

 والرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة و العضو املنتدب املنصب

 م. 2009األم�� سلطان باململكة العر�ية السعودية عام جامعة حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� املالية من   • املؤهالت العلمية 

 الخربات العملية 

عام  منذ )األطعمة�عمل �� مجال  مساهمة مقفلةشركة التنفيذي �� شركة بوابة األطعمة التجار�ة (�شغل منصب الرئيس  •

 .اآلنوح�ى  م 2013

م وح�ى 2018�شغل منصب مدير �� شركة وادي األطعمة التجار�ة (شركة ذات مسؤولية �عمل �� مجال تجارة ا�جملة) منذ عام  •

 اآلن. 

ل�خدمات الب��ولية والنقليات (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال ا�خدمات الب��ولية) شغل منصب محلل ما�� �� شركة الدريس   •

 م. 2013م وح�ى عام 2012خالل الف��ة من عام 

شغل منصب محلل مصرفية شر�ات �� البنك السعودي الهولندي (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال القطاع املصر��) خالل   •

 م. 2012م وح�ى عام 2011الف��ة من عام 

�عمل �� مجال القطاع املصر��) خالل الف��ة من عام    مقفلةشغل منصب شر�ك إداري �� مجموعة سامبا املالية (شركة مساهمة   •

 م. 2011م وح�ى عام 2009

العضو�ات يف مجالس  
 إدارات شركات أخرى

 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة 

 سعد الدر�سلھ اإلعبدصالح ): الس�ة الذاتية ل50الجدول رقم (

 له سعد الدر�س اإلصالح عبد 
 سنة  37 العمر  

 سعودي  الجنسية

 غ�� مستقل  –تنفيذي  غ�� - عضو مجلس اإلدارة املنصب

 م 2021عام  األمر�كية�� الواليات املتحدة  األمر�كية�� علم البيانات من ا�جامعة  درجة املاجست��حاصل ع��  • املؤهالت العلمية 

 م 2021عام  األمر�كيةمن جامعة جورج تاون �� الواليات املتحدة  األعمال إدارة��  درجة املاجست��حاصل ع��  •

 م. 2009األم�� سلطان باململكة العر�ية السعودية عام جامعة حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� املالية من   •

) خالل  نتاج األطعمة�عمل �� مجال إ  اهمة مغلقة(شركة مس  التجار�ة  األطعمةابة  ل منصب مدير تطو�ر األعمال �� شركة بو شغ • الخربات العملية 

 م. 2018م وح�ى عام 2013الف��ة من عام 

العضو�ات يف مجالس  
 إدارات شركات أخرى

 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة 
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 عبدالله محمد ع� الكرب�ش ): الس�ة الذاتية ل51الجدول رقم (

 عبدالله محمد ع� الكرب�ش 
 سنة  44 العمر  

 سعودي  الجنسية

 مستقل   –تنفيذي  غ�� -عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 املؤهالت العلمية 
 م. 2011عام  األمر�كيةمن جامعة والية تيني�ىي الوسطى من الواليات املتحدة  األعمالحاصل ع�� درجة املاجست�� �� إدارة  •

 م. 2001حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة من جامعة امللك سعود �� اململكة العر�ية السعودية عام  •

 الخربات العملية 

(شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل ��    واإل�شاءات�شغل منصب مستشار تطو�ر املال واألعمال �� شركة الك���ش لالستثمار   •

 م وح�ى اآلن.2003مجال املقاوالت) منذ عام 

ال شغل منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية �� الشركة السعودية ل�خطوط ا�حديدية (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مج •

 م. 2022م وح�ى عام 2017ا�خطوط ا�حديدية) خالل الف��ة من عام 

شغل منصب رئيس املراجعة التنفيذي �� شركة مجموعة اس��ا (شركة مساهمة عامة �عمل �� مجال الطاقة والزراعة والعقارات   •

 م. 2017م وح�ى عام 2015والتعليم) خالل الف��ة من عام 

(شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال األغذية) خالل الف��ة من عام    لألغذيةشركة اس��ا    شغل منصب رئيس املراجعة التنفيذي �� •

 م. 2015م وح�ى عام 2013

شغل منصب مدير التدقيق الداخ�� �� شركة مجموعة الفيصلية (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال األغذية والرعاية ال�حية  •

 م. 2013م وح�ى عام 2012) خالل الف��ة من عام اإللك��ونياتوقطاع 

رئيس   • منصب  �  قالتدقيشغل  �عمل  مقفلة  مساهمة  (شركة  املتقدمة  اإللك��ونيات  شركة   �� اإللك��ونيات  الداخ��  مجال   �

 م. 2012م وح�ى عام 2011والتكنولوجيا والصناعات التحو�لية) خالل الف��ة من عام 

والتكنولوجيا  • اإللك��ونيات  مجال   �� �عمل  مقفلة  مساهمة  (شركة  املتقدمة  اإللك��ونيات  شركة   �� داخ��  مدقق  منصب  شغل 

 م. 2009م م وح�ى عا2007والصناعات التحو�لية) خالل الف��ة من عام 

اإللك��ونيات   • مجال   �� �عمل  مقفلة  مساهمة  (شركة  املتقدمة  اإللك��ونيات  شركة   �� داخ��  ومدقق  محاسب  منصب  شغل 

 م. 2006م وح�ى عام 2002والتكنولوجيا والصناعات التحو�لية) خالل الف��ة من عام 

العضو�ات يف مجالس  
 إدارات شركات أخرى

شركة طر�ق االمتياز التجاري (شركة مساهمة مقفلة �� مجال االستثمار وتقديم االستشارات  �شغل منصب عضو مجلس اإلدارة ��   •

 م وح�ى اآلن.2018�� االمتياز التجاري) منذ عام 

�� شركة املرشد القابضة (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال املقاوالت والتجارة والصناعة    اإلدارة�شغل منصب عضو مجلس   •

 م وح�ى اآلن.2020م واالستثمار) منذ عا

ا�حطات وا�خطوط الرئيسية لتوزيع    أ�شاء�شغل منصب عضو مجلس اإلدارة �� شركة موه (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال   •

 م وح�ى اآلن.2021املياه) منذ عام 

مجلس   • عضو  منصب  والعق  اإلدارة�شغل  التجزئة  مجال   �� �عمل  مقفلة  مساهمة  (شركة  السدحان  مجموعة  شركة  ارات  �� 

 م وح�ى اآلن.2021واالستثمار) منذ عام 

 املصدر: الشركة 

 حمد محمد حمدي عبدالصمد): الس�ة الذاتية أل 52الجدول رقم (

 أحمد محمد حمدي عبدالصمد 
 سنة  31 العمر  

 مصري  الجنسية

 املش��كةا�خدمات إدارة مدير أم�ن سر ا�جلس و  املنصب

 م. 2012عام جمهور�ة مصر العر�ية ب ب�ى سو�فامعة جمن   تجارة�� ال �الور�وسحاصل ع�� درجة الب • املؤهالت العلمية 

 الخربات العملية 

�عمل �� مجال األطعمة) منذ   اهمة مقفلة(شركة مس ابة األطعمة التجار�ة�� شركة بو   مدير إدارة ا�خدمات املش��كة�شغل منصب  •

 .اآلنم وح�ى 2020عام 

خالل  �عمل �� مجال األطعمة)    اهمة مقفلة(شركة مس  التجار�ة  ابة األطعمة�� شركة بو   أول   شغل منصب أخصائي شئون عامل�ن •

 . م 2020عام م وح�ى 2015من عام  الف��ة
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  خالل الف��ة�عمل �� مجال األطعمة)  اهمة مقفلة(شركة مس ابة األطعمة التجار�ةشغل منصب أخصائي شئون عامل�ن �� شركة بو  •

 . م2015عام م وح�ى 2014من عام 

�عمل �� مجال   ذات مسؤولية محدودة  وصيانة املسابح والشالالت املائية (شركة  أل�شاءشركة بلوواتر    ��  محاسبشغل منصب   •

 م. 2014م وح�ى عام 2013الف��ة من عام  خالل) املسابح ةصيان

 املصدر: الشركة 

 اإلدارة التنفيذية  4.4
 ): أعضاء اإلدارة التنفيذية 53الجدول رقم (

 الجنسية املنصب االسم 
العمر  
 (سنة) 

 تار�خ التعي� 

 األسهم اململوكة
 "مباشرة" قبل الطرح 

 األسهم اململوكة
 "مباشرة" بعد الطرح

   العدد
 (سهم) 

النسبة  
(%) 

العدد  
 (سهم) 

النسبة  
(%) 

سعد عبدااللھ سعد  

 الدريس
 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 م 2013/ 01/04 38 سعودي الرئيس التنفيذي

 - - - - م 2021/ 01/10 57 فر��ىي العمليات إدارة مدير بي�� كالودي ف��نياو

إبراهيم   عدنان إبراهيم

 القدومي
 - - - - م 2021/ 10/10 45 أرد�ي  مدير اإلدارة املالية

عبدااللھ سعد  فيصل 

 الدريس

مدير إدارة تطو�ر  

 األعمال 
 % 11.43 240,000 % 14.29 300,000 م 2021/ 01/01 28 سعودي

ياسر عبدالعز�ز محمد  

 العو�بيل 

مدير إدارة املوارد 

 البشر�ة
 - - - - م 2018/ 02/07 30 سعودي

احمد محمد حمدي 

 عبدالصمد 

  ا�خدماتإدارة  مدير

 املش��كة 
 - - - - م 2020/ 01/05 31 مصري 

 املصدر: الشركة 

 وفيما ي� نبذة عن ملخص الس�ة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية 
 سعد عبداالله سعد الدر�س): الس�ة الذاتية ل54الجدول رقم (

 له سعد الدر�س سعد عبداإل
 راجع القسم رقم 

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

 املصدر: الشركة 

 بي� كالودي ف�نياو ): الس�ة الذاتية ل55الجدول رقم (

 بي� كالودي ف�نياو 
 سنة  57 العمر  

 فر��ىي  الجنسية

 العمليات إدارة مدير  املنصب

 م. 1993نيس بدولة فر�سا عام  - أنفاذالفنادق من جامعة  إدارةحاصل ع�� درجة الدبلوم ��  • العلمية املؤهالت  

 الخربات العملية 

عام  منذ) األطعمة�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة(شركة  بوابة األطعمة التجار�ة�� شركة مدير إدارة العمليات  شغل منصب� •

 .اآلنم وح�ى 2021

) خالل األطعمة�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة(شركة  بوابة األطعمة التجار�ة�� شركة مستشار مشاريع خاصة  شغل منصب •

 . م 2022عام م وح�ى 2021الف��ة من عام 

 األطعمة�عمل �� مجال خدمات  مساهمة مقفلة�� شركة زها الدولية (شركة واملشاريع   العمليات رئيس قسم شغل منصب •

 . م 2021عام م وح�ى 2019الف��ة من عام ) خالل تواملشرو�ا 
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�عمل �� مجال  مساهمة عامة�� شركة إعمار العقار�ة (شركة  واملشاريع لألطعمة و املشرو�ات شغل منصب مدير العمليات •

 . م 2018عام م وح�ى 2017تطو�ر عقاري) خالل الف��ة من عام 

) خالل األطعمة اليابانية �عمل �� مجال  مسؤولية محدودةذات (شركة  أن زد أر ا�حدودةشغل منصب مدير العمليات �� شركة  •

 . م 2017ح�ى عام م و 2015الف��ة من عام 

  �عمل �� مجال مساهمة مقفلةمطعم دار حمد (شركة  شركة أم أم �ىي للتمو�ن للعالمة التجار�ة �� مستشارشغل منصب  •

 . م2015عام م وح�ى 2015) خالل الف��ة من عام ت واملشرو�ا األطعمةخدمات  

إدارة و�شغيل  �عمل �� مجال مساهمة مقفلةمق�ى �و�و (شركة مجموعة الشا�ع للعالمة التجار�ة شغل منصب مدير املنطقة ��  •

 . م2014عام م وح�ى 2012العالمات التجار�ة العاملية) خالل الف��ة من عام 

 املصدر: الشركة 

 القدومي إبراهيم براهيم عدنان): الس�ة الذاتية إل56الجدول رقم (

 القدومي  إبراهيم إبراهيم عدنان
 سنة  45 العمر  

 أرد�ي  الجنسية

 مدير اإلدارة املالية  املنصب

 املؤهالت العلمية 

 م. 1999حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� علوم اإلدارة املالية من جامعة عمان بدولة األردن عام  •

 م. 2019شهادة معاي�� ا�حاسبة الدولية من جمعية ا�حاسب�ن القانوني�ن املعتمدين عام حاصل ع��  •

 م. 2019حاصل ع�� شهادة معاي�� املراجعة الدولية من جمعية ا�حاسب�ن القانوني�ن املعتمدين عام  •

 الخربات العملية 

م  2021عام    منذ)  األطعمة�عمل �� مجال    مساهمة مقفلة (شركة    التجار�ةبوابة األطعمة  �� شركة  مدير اإلدارة املالية    شغل منصب� •

 . اآلنوح�ى 

�� مجال العقاري) خالل الف��ة من عام  • شغل منصب مدير ما�� �� شركة تطو�ر العقار�ة (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل 

 م. 2021وح�ى عام م 2017

م  2015شغل منصب املدير املا�� �� شركة فندق ف��مونت الر�اض (شركة عاملية �عمل �� مجال الفندقة) خالل الف��ة من عام   •

 .م 2017وح�ى عام 

م وح�ى 2012شركة املالكة لفندق ف��مونت الر�اض) خالل الف��ة من عام  ال(  االقتصادية   بوابةالشغل منصب املدير املا�� �� شركة   •

 .م2015عام 

م وح�ى  2009�شغل منصب مدير مساعد �� شركة برا�س ووتر هاوس �و�رز (شركة مهنية �عمل �� مجال ا�حاسبة) منذ من عام   •

 م. 2011عام 

شركة   •  �� أول  ا�خدمات  إشغل منصب مستشار ومراجع  تقديم  �� مجال  �عمل  سعودية  مهنية تضامنية  يو�غ (شركة  أند  ر�ست 

 م. 2009م وح�ى عام 2002االستشار�ة ا�حاسبية واملالية) خالل الف��ة من عام 

 املصدر: الشركة 

 عبداالله سعد الدر�سلفيصل ): الس�ة الذاتية 57الجدول رقم (

 فيصل عبداالله سعد الدر�س 
 سنة  28 العمر  

 سعودي الجنسية

 األعمالمدير إدارة تطو�ر  املنصب

 م. 2017باململكة العر�ية السعودية عام معة امللك سعود جامن  الهندسة الصناعية��  ب�الور�وسحاصل ع�� درجة ال • املؤهالت العلمية 

 الخربات العملية 

م  2021عام  منذ) األطعمة�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة(شركة  بوابة األطعمة التجار�ة�� شركة مدير إدارة تطو�ر األعمال  شغل منصب� •

 .اآلنوح�ى 

) خالل الف��ة من عام  األطعمة(شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال    طعمة التجار�ة�� شركة بوابة األ   األعمالشغل منصب نائب مدير تطو�ر   •

 م. 2020م وح�ى عام  2017

  املصدر: الشركة 
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 ياسر عبدالعز�ز العو�بيل ): الس�ة الذاتية ل58الجدول رقم (

 العو�بيل  محمد ياسر عبدالعز�ز
 سنة  30 العمر  

 سعودي الجنسية

 مدير إدارة املوارد البشر�ة املنصب

 م. 2015عام  ملكة العر�ية السعوديةبدولة امل  معة دار العلومجامن  ارة املوارد البشر�ة�� إد الب�الور�وسحاصل ع�� درجة  • املؤهالت العلمية 

 الخربات العملية 

  م2018عام  منذ) األطعمة�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة(شركة  التجار�ةبوابة األطعمة �� شركة مدير إدارة املوارد البشر�ة  شغل منصب� •

 .اآلنوح�ى 

�عمل ��   اهمة عامة(شركة مس  )سبيما�و (  �� الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية  ؤول املوارد البشر�ةشغل منصب مس •

 م. 2017م وح�ى عام 2016خالل الف��ة من عام  ) الدوائية ةمجال صناع

م  2016) منذ من عام  تأم�ن�عمل �� مجال ال  عامة  اهمةمنصب أخصائي شئون عامل�ن �� شركة سوليدر�ي السعودية للت�افل (شركة مس  شغل •

 م. 2016 عام ح�ىو 

 املصدر: الشركة 

 ألحمد محمد حمدي عبدالصمد): الس�ة الذاتية ل59الجدول رقم (

 محمد حمدي عبدالصمدألحمد 
 راجع القسم رقم 

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

  املصدر: الشركة 
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 الشركة   لجان 5.4

 املراجعة  لجنة 1.5.4

�شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت    م) ع�� إعتماد2022/ 20/04هـ (املوافق  19/09/1443�� تار�خ    ة افقت ا�جمعية العامة غ�� العادية املنعقدو 

 م. 2025/ 19/04هـ (املوافق 10/1443/ 21) سنوات وال�ي تبدأ من تار�خ ا�عقاد ا�جمعية وتنت�ي تار�خ 3أعضا��ا ومدة عضو���م لثالثة (

 املراجعة  لجنة اختصاصات

  �جال��ا  ع��  االطالع  حق  ذلك   سبيل  ��  ولها  ف��ا  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  املالية  والقوائم  والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�رالشركة،    أعمال  ع��  باملراقبة  املراجعة  �جنة  تختص

  مجلس   أعاق  إذا لال�عقاد  للشركة  العامة  ا�جمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  من  تطلب  أن  لها   و�جوز   التنفيذية،  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس أعضاء  من  بيان أو  إيضاح  أي وطلب  ووثائقها

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة �عرضت أو عملها اإلدارة

 

 مهام لجنة املراجعة ومسؤولياتها 

   التقار�ر املالية: 

 �ا وشفافي��ا.  دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة للشركة قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة و�بداء رأ��ا والتوصية �� شأ��ا؛ لضمان نزاه��ا وعدال�  -

ــــــــــــمن املعلومات ال�ي تتيح   –  بناًء ع�� طلب مجلس اإلدارة–إبداء الرأي الف�ي    - ــــــــــــركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضـ فيما إذا �ان تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشـ

 للمساهم�ن واملستثمر�ن تقييم املركز املا�� للشركة وأدا��ا ونموذج عملها واس��اتيجي��ا.  

 دراسة أي مسائل مهّمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر املالية.   -

 البحث بدقة �� أي مسائل يث��ها املدير املا�� للشركة أو من يتو�� مهام أو مسؤول االل��ام �� الشركة أو مراجع ا�حسابات.  -

 التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية.   -

 لتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا. دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة و�بداء الرأي وا -

 املراجعة الداخلية:   •

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية و�دارة ا�خاطر �� الشركة.  -

 دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا.  -

للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعالي��ا �� أداء األعمال واملهام    -إن وجدت-داخ�� و�دارة املراجعة الداخلية �� الشركة  الرقابة واإلشراف ع�� أداء وأ�شطة املراجع ال  -

 املنوطة ��ا و�ذا لم يكن للشركة مراجع داخ��، فع�� ال�جنة تقديم توصيا��ا إ�� ا�جلس �شأن مدى ا�حاجة إ�� �عيينھ. 

 مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخ�� واق��اح م�افآت. التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن   -

 مراجع الحسابات:  •

 وشروط التعاقد معهم.  التوصية �جلس اإلدارة ب��شيح مراج�� ا�حسابات وعزلهم وتحديد أ�عا��م وتقييم أدا��م، �عد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم  -

 جع ا�حسابات وموضوعيتھ وعدالتھ، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ �� االعتبار القواعد واملعاي�� ذات الصلة. التحقق من استقالل مرا -

 فنية أو إدار�ة تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، و�بداء مرئيا� -
ً
 �ا حيال ذلك.  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقديم أعماال

 عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  اإلجابة -

 التحقق من تمك�ن مراجع ا�حسابات من أداء عملھ وعدم حجب املعلومات عنھ. -

   دراسة تقر�ر مراجع ا�حسابات ومالحظات ع�� القوائم املالية ومتا�عة ما اتِخذ �شأ��ا. -
 

 : االلتزام ضمان 

 مراجعة نتائج تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة �شأ��ا.   -

 التحقق من ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.   -

 حيال ذلك إ�� مجلس اإلدارة.  مراجعة العقود والتعامالت املق��ح أن تجر��ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئيا��ا    -

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة، و�بداء توصيا��ا باإلجراءات ال�ي يتع�ن اتخاذها.  -
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 و�وضح الجدول التايل أعضاء لجنة املراجعة: 

 املراجعة أعضاء لجنة  ):60الجدول رقم (

 الوظيفة  االسم 
 رئيس ال�جنة  عبدهللا محمد ع�� الك���ش 

 عضو ال�جنة الدريس   سعد صا�ح عبدااللھ

 عضو ال�جنة محمد  �امل صالح الدين جميل

 املصدر: الشركة 

 وفيما ي� الس�ة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة: 

 عبدالله محمد ع� الكرب�ش ): الس�ة الذاتية ل61الجدول رقم (

 عبدالله محمد ع� الكرب�ش 
 راجع القسم رقم 

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

 املصدر: الشركة 

 صالح عبداالله الدر�س  ): الس�ة الذاتية ل62الجدول رقم (

 الدر�س صالح عبداالله سعد 
 راجع القسم رقم 

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

 املصدر: الشركة 

 محمد   كامل  صالح الدين جميل): الس�ة الذاتية ل63الجدول رقم (

 صالح الدين جميل كامل محمد
 سنة  37 العمر  

 أرد�ي  الجنسية

 املراجعةعضو �جنة  املنصب

 م. 2006عام  الهاشمية األردنيةباململكة امعة البلقاء جمن  املالية وا�حاسبة�� تخصص  الب�الور�وسحاصل ع�� درجة  • املؤهالت العلمية 

 الخربات العملية 

القابضة (شركة مساهمة    لالستثمار�� شركة ال��وات ا�خاصة  نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية واالستثمار  �شغل منصب   •

 م وح�ى اآلن.2018مقفلة �عمل �� مجال االستثمارات) منذ عام 

مجال تكنولوجيا املعلومات   ��  االستثمار�عمل �� مجال    اهمة مقفلة�� شركة نومد القابضة (شركة مس  دير املا��شغل منصب امل •

 م. 2018م وح�ى عام  2015واالتصاالت ا�ختلفة) خالل الف��ة من عام 

)  ا�خدمات املالية  �عمل �� مجال   اهمة مقفلة(شركة مس  ول و�خيت االستثمار�ة�� شركة أص  شغل منصب رئيس قسم املشاريع املالية •

 م. 2015م وح�ى عام 2015خالل الف��ة من عام 

)  واملالية  �عمل �� مجال تقديم ا�خدمات االستشار�ة ا�حاسبية  نية�� شركة �ي �ي إم �� (شركة مه   ف استشاري شغل منصب مشر  •

 م. 2015م وح�ى عام 2014خالل الف��ة من عام 

) املس�حصنيع ا�حديد �عمل �� مجال ت ت مسؤولية محدودة(شركة ذا ب�و�� شركة ست  ير اإلدارة املالية وا�حاسبيةشغل منصب مد •

 م. 2014م وح�ى عام 2010خالل الف��ة من عام 

) خالل واملالية  �عمل �� مجال تقديم ا�خدمات االستشار�ة ا�حاسبية  نية �� شركة �ي �ي إم �� (شركة مه   اجع داخ��شغل منصب مر  •

 م. 2010م وح�ى عام 2009الف��ة من عام 

تقديم ا�خدمات   �عمل �� مجال  نيةومراجعون قانونيون (شركة مه �� شركة الدار جرانت ثورنتون محاسبون    اجع أول شغل منصب مر  •

 م. 2009م وح�ى عام 2006االستشار�ة ا�حاسبية واملالية) خالل الف��ة من عام 

 املصدر: الشركة 

 لجنة الرتشيحات واملكافآت  2.5.4

لجنة الرتشيحات واملكافآت، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضو�تهم للدورة  تشكيل م) ع� 20/04/2022(املوافق هـ 19/09/1443 يف وافقت الجمعية العامة غ� العادية املنعقد

 م. 19/04/2025(املوافق هـ 21/10/1443) سنوات والتي تبدأ من تار�خ انعقاد الجمعية وتنتهي تار�خ 3(وملدة   انعقاد الجمعية األوىل والتي بدأت من تار�خ 
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 الرتشيحات واملكافآت اختصاصات لجنة

 :تختص لجنة الرتشيحات واملكافآت بما ي�
 العتمادها من  إعداد ســــياســــة وا�ــــحة مل�افآت أعضــــاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عن ا�جلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إ�� مجلس اإلدارة للنظر ف�� •

ً
ا تمهيدا

 .السياسة اتباع معاي�� ترتبط باألداء، واإلفصاح ع��ا، والتحقق من تنفيذهاا�جمعية العامة، ع�� أن يرا�� �� تلك 

 .توضيح العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة •

 .املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت، وتقييم مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف  •

 للسياسة املعتمدة •
ً
 .التوصية �جلس اإلدارة بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ وكبار التنفيذي�ن بالشركة وفقا

 .اق��اح سياسات ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية •

 ل •
ً
لســياســات واملعاي�� املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشــيح أي �ــخص ســبقت إدانتھ بجر�مة مخلة التوصــية �جلس اإلدارة ب��شــيح أعضــاء فيھ و�عادة ترشــيحهم وفقا

 .باألمانة

 .إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية •

 .تحديد الوقت الذي يتع�ن ع�� العضو تخصيصھ ألعمال مجلس اإلدارة •

 .و�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذيةاملراجعة السن •

 .مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها •

 .د أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى التحقق �ش�ل سنوي من استقالل األعضاء املستقل�ن، وعدم وجو  •

 .وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن واألعضاء املستقل�ن وكبار التنفيذي�ن •

 .وضع اإلجراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن •

 .ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة واق��احدارة،  تحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإل  •
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 و�وضح الجدول التايل أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت: 

 

 لجنة الرتشيحات واملكافآت  ):64الجدول رقم (

 الوظيفة  االسم 
 رئيس ال�جنة  سعود عبدالعز�ز الرشود  عبدهللا

 عضو ال�جنة عبداإللھ سعد محمد الدريس 

 عضو ال�جنة محمد جميل صالح الدين 

 املصدر: الشركة 

 وفيما ي� الس�ة الذاتية ألعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت: 

 سعود عبدالعز�ز الرشود  عبدالله): الس�ة الذاتية ل65الجدول رقم (

 عبدالله سعود عبدالعز�ز الرشود 
 راجع القسم رقم 

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

 املصدر: الشركة 

 عبداإلله سعد محمد الدر�س ): الس�ة الذاتية ل66الجدول رقم (

 سعد محمد الدر�س  عبداإلله
 راجع القسم رقم 

ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

 املصدر: الشركة 

 محمد  كامل  صالح الدين جميل): الس�ة الذاتية ل67الجدول رقم (

 محمدكامل صالح الدين جميل  
 راجع القسم رقم

ً
 �جنة املراجعة 4.5.1 فضال

 املصدر: الشركة 

 
  



 

 

  

  سياسة توز�ع األرباح 
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 سياسة توز�ع األرباح 5
 للمادة السادسة واألر�عون (وفق
ً
 : التا��ع�� الوجھ  السنو�ة الصافية الشركة أر�اح توزعالنظام األسا�ىي للشركة،  ) من46ا

تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ االحتياطي %) من صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن  10يجنب عشرة باملائة ( .1

 %) من رأس املال املدفوع.30املذ�ور ثالث�ن باملائة (

  يحددھا  ال�ي  %) من صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي اتفا�� يخصص لألغراض 5ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب خمسة باملائة ( .2

 بذلك. إلدارةا مجلس ق��حم

. ملساھم�نا  ع��  إلم�انا  قدر  ثابتة  �احأر   توزيع  يكفلأو    لشركةا  مص�حة  يحقق  لذيا  بالقدر  لك وذ  خرى،أ  حتياطياتا  ت�و�ن  تقرر أن    لعاديةا  لعامةا  ل�جمعية .3

  ي�ون  ما ملعاونةأو  لشركةا لعام�� جتماعيةا  مؤسسات إل�شاء مبالغ ألر�احا صا��  من تقتطعأن  كذلك  ملذ�ورةا ل�جمعيةو 
ً
 . ملؤسساتا  هذه من قائما

 %) من رأسمال الشركة املدفوع.5يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة تمثل خمسة باملائة ( .4

من نظام الشر�ات يخصص �عد ما تقدم   )76) من نظام الشركة األسا�ىي "م�افأة أعضاء ا�جلس" واملادة السادسة والسبع�ن (20مع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة عشرون (

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو. 10�سبة ال تز�د عن عشرة باملائة (
ً
 %) من البا�� مل�افأة مجلس اإلدارة، ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

م، مع  2022يونيو    30وخالل الف��ة املالية املن��ية ��    م 2021م و 2020د�سم��   31 �ية �� يو�ح ا�جدول التا�� األر�اح ال�ي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات املالية املن�

 :اإلشارة إ�� أنھ لم يتم اإلعالن أو توزيع أر�اح أخرى ح�ى تار�خ هذه النشرة 
 ): توز�ع األرباح 68الجدول رقم (

 البيان 
السنة املالية املنتهية   

ديسمرب    31كما يف 
 م 2020

السنة املالية املنتهية  
ديسمرب    31كما يف 

 م2021

الفرتة املالية املنتهية  
 م 2022يونيو  30كما يف 

 6,405,991 5,644,416 11,055,140 صا�� الر�ح/ا�خسارة (ر�ال سعودي)

 - * 8,175,582 681,117 (ر�ال سعودي) توزيعات األر�اح املعلنة خالل السنة / الف��ة 

 - 8,175,582 681,117 توزيعات األر�اح املدفوعة خالل السنة / الف��ة (ر�ال سعودي) 

 ال ينطبق  144.84% 6.16% �سبة األر�اح املعلنة من صا�� الدخل (%)

 3.05 2.69 5.26 ر�حية السهم (ر�ال سعودي / سهم) ** 

 املصدر: الشركة 

 م. 31/12/2021املبقاة عن السنة املالية املن��ية ��  األر�احمن رصيد  أر�احم) ع�� توزيع 10/03/2021هـ (املوافق 26/07/1442قرر الشر�اء �� تار�خ *

يونيو  30م و كما �� تار�خ 2021د�سم��  31يمثل عدد األسهم املصدرة كما �� تار�خ ) سهم والذي 2,100,000ومائة ألف ( األسهم مليونان** تم احتساب ر�حية السهم �� ا�جدول أعاله �جميع الف��ات ع�� أساس أن عدد 

  15.79م بلغت (2020د�سم��  31) حصة مما ينتج عنھ أن ر�حية ا�حصة كما �� تار�خ 700,000م يبلغ سبعمائة ألف (2020د�سم��  31م. مع اإلشارة إ�� أن عدد حصص رأس املال املصدرة كما �� تار�خ 2022
ً
) ر�ال وفقا

 ) حصة.  700,000لعدد ا�حصص املصدرة والبالغة سبعمائة ألف (

 
 وع�� الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أر�اح خالل السنوات السابقة، إال أ��ا ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أر�اح �� املستقبل. 

 لقرار ا�جمعية العامة الصادر �� هذ 
ً
ا الشأن، و�ب�ن القرار تار�خ االستحقاق وتار�خ التوزيع. وت�ون أحقية األر�اح ملال�ي األسهم امل�جل�ن  �ستحق املساهم حصتھ �� األر�اح وفقا

 من تار�خ �شرة  
ً
�ي وعن السنوات املالية ال اإلصدار هذه�� �جالت املساهم�ن �� ��اية اليوم ا�حدد لالستحقاق. و�ستحق أسهم الطرح حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

 تل��ا.

  



 

 

 

  

 استخدام متحصالت الطرح 
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 الطرح   متحصالت  استخدام   6
ر�ال  )2,200,000( مليونان ومائ�ي ألف ســيخصــص م��ار�ال ســعودي،   )  23,520,000بلغ إجما�� متحصــالت الطرح ما قيمتھ ثالثة وعشــرون مليون وخمســمائة وعشــرون ألف (

والت�اليف األخرى املتعلقة    ســـــعودي كمصـــــار�ف للطرح، وال�ي �شـــــمل أ�عاب املســـــتشـــــار املا��، ومدير االكتتاب، وا�حاســـــب القانو�ي، وت�اليف التســـــو�ق والطباعة، واملصـــــار�ف

 .بالطرح

 وثالثسوف يتم توزيع صا�� متحصالت الطرح  هذا و 
ً
ر�ال سعودي ع�� املساهم�ن البائع�ن �ل حسب   ) 21,320,000مائة وعشرون ألف (والبالغة قيم��ا واحد وعشرون مليونا

 النسبة ال�ي يمتلكها �� رأس مال الشركة، ولن �ستلم الشركة أي مبلغ من صا�� متحصالت الطرح. 
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 اإلقرارات  7
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما ي��:  •

صدر يمكن  ) "ا�خاطر املتعلقة بأعمال تجديد و�عادة تطو�ر مطاعم ومطابخ الشركة"  2.1.52بخالف ماورد �� ا�خطر رقم ( -1
ُ
لم يكن هناك أي انقطاع �� أعمال امل

 �� الوضع املا�� خالل الـ (
ً
 م�حوظا

ً
 12أن يؤثر أو ي�ون قد أثر تأث��ا

ً
 األخ��ة.) شهرا

صدر خالل السنة السابقة مباشرة لتار�خ طلب  -2
ُ
منح أي عموالت أو خصومات أو أ�عاب وساطة أو أي عوض غ�� نقدي من قبل امل

ُ
فيما  األسهم وطرح الت�جيللم ت

 يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

جائحة  ��ها مما ��دد ال�حة العامة بما �� ذلك االنتشار العاملي املستمر �بتف�ىي األمراض املعدية أو غا�خاطر املتعلقة  ) " 2.1.29بخالف ما ورد �� ا�خطر رقم ( -3

خالل السنة  لم يكن هناك أّي �غ�� سل�ي جوهري �� الوضع املا�� والتجاري للُمصدر) "عوامل ا�خاطرة" �� هذه النشرة، 2" �� القسم ()19 - ف��وس �ورونا (�وفيد

 .وطرح األسهم ل السابقة مباشرة لتار�خ تقديم طلب الت�جي 

صدر.54،زبخالف ما ورد �� الصفحات (ج،  -4
ُ
 ) من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّيٍ من أقر�ا��م أّي سهم أو مص�حة من أي نوع �� امل

أن الشركة ليست خاضعة ألّي هذه النشرة ،  ) "عوامل ا�خاطرة" ��  2) "ا�خاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية" �� القسم (20.1.2باستثناء ما ورد �� ا�خطر رقم ( -5

 �� أعمال الشركة أو �� وضعها املا��.
ً
 دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر�ا

6- ) باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" �� القسم (2.1.52باستثناء ماورد �� ا�خطر رقم  "ا�خاطر املتعلقة   (2� � هذه النشرة، ال يوجد لدى  ) "عوامل ا�خاطرة" 

 ذات   األطراف   التجار�ة مع  التعامالت  جميع  ملساه�ي الشركة ع��  العامة  ا�جمعية  موافقة  الشركة أي �عامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت ع��

 ملساه�ي الشركة.  العامة ا�جمعية �� العالقة ذات األطراف  مع أي أعمال وعقود ع�� التصو�ت وأنھ سيتم العالقة،

 ل -7
ً
لمادة الثانية والسبع�ن عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة �� أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من ا�جمعية العامة العادية ملساه�ي الشركة وذلك تطبيقا

 نافسة للشركة. عضاء مجلس اإلدارة �� أعمال م�ش��ك أي من أ ) من نظام الشر�ات، وكما �� تار�خ هذه النشرة ال72(

 أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر ع�� طلب ��جيل األوراق املالية لم يتم تضمي��ا �� هذه النشرة.  -8

 .، والزالت جميع تلك ال��اخيص سار�ة املفعول ح�ى تار�خ هذه النشرةأن الشركة حاصلة ع�� جميع ال��اخيص واملوافقات األساسية املطلو�ة ملمارسة أ�شط��ا -9

 أسهمها �� السوق املواز�ة.   لت�جيل وطرحن الشركة قد حصلت ع�� جميع املوافقات الالزمة أ -10

) "عوامل ا�خاطرة" �� هذه النشرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا ع�� علم بأي مخاطر جوهر�ة أخرى من املمكن أن تؤثر ع�� قرار 2باستثناء ما ورد �� القسم ( -11

 املستثمر�ن ا�حتمل�ن �� االستثمار �� أسهم الشركة. 

 �� أعمال الشركة أو �� وضعها املا��.ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد  -12
ً
 تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر�ا

 ال توجد أي صالحية �عطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصو�ت ع�� م�افآت تمنح لهما. -13

صدر. -14
ُ
 ال توجد أي صالحية تج�� ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن حق االق��اض من امل

 من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أم�ن سر مجلس اإلدارة  أنھ   -15
ً
ولم يخضعوا ألي لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا

 إجراءات إفالس. 

 .شرةأن الشركة مل��مة بجميع أح�ام نظام الشر�ات ولم �سبق لها مخالف��ا أح�ام نظام الشر�ات كما بتار�خ هذه الن -16

) "عوامل ا�خاطرة" ال يوجد  2) "ا�خاطر املتعلقة باستحقاقات الز�اة الشرعية ا�حتملة واملطالبات اإلضافية " �� القسم (2.1.17باستثناء ماورد �� ا�خطر رقم ( -17

 هذه النشرة.   لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات ز�و�ة قائمة من قبل هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك كما �� تار�خ

  م) 2020/ 14/09هـ (املوافق  03/02/1442بتار�خ    بنك الر�اض التسهيالت ائتمانية املوقعة مع    اتأن الشركة مل��مة بجميع ال��اما��ا التعاقدية الواردة �� اتفاقي -18

 .  م)2021/ 22/09هـ (املوافق 15/02/1443وتار�خ 

لصا�ح الشركة قبل   سعد عبداإللھ سعد الدريس واملساهم/أحمد عبداإللھ سعد الدريساملساهم/  من  �ل  أن الشركة مل��مة بتصفية �امل الرصيد املستحق ع��   -19

 م. 2022د�سم��  31��اية السنة املالية املن��ية �� 
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 مصار�ف الطرح  8
ر�ال سعودي، حيث سيتم خصمها بال�امل من   ) 2,200,000( مليونان ومائ�ي ألف  ما قيمتھ  تبلغسوف يتحمل املساهمون البائعون جميع الت�اليف املتعلقة بالطرح، وال�ي  

 .ر�ال سعودي وخمسمائة وعشرون ألف) ثالثة وعشرون مليون 23,520,000(االكتتاب البالغة  متحصالتإجما�� 

 .تعلقة بالطرحو�شمل مصار�ف الطرح أ�عاب املستشار املا�� ومدير االكتتاب، وا�حاسب�ن القانوني�ن، وت�اليف التسو�ق والطباعة، واملصار�ف األخرى امل

تم خصمها بال�امل من إجما�� متحصالت االكتتاب، وسيقوم املساهمون البائعون �سداد  وا�جدير بالذكر أن الشركة لن تتحمل أي من املصار�ف املتعلقة بالطرح و�نما سي

 من عملية الطرح.  االن��اء�افة مصار�ف الطرح ال�ي تحمل��ا الشركة ع��م بمجرد 

  



 

املعلومات املتعلقة باألسهم  
 وأحكام الطرح وشروطه 
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 وشروطه  الطرح   وأحكام باألسهم املتعلقة  املعلومات 9
 ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق  تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية لت�جيل وطرح  

ً
األسهم �� السوق املواز�ة وفقا

ة لعملية طرح  وافقات الرسمية الالزماملالية. وقد تمت املوافقة ع�� �شرة اإلصدار هذه وتم تقديم �افة املستندات املؤ�دة ال�ي طلب��ا الهيئة، كما تم ا�حصول ع�� جميع امل

 األسهم �� السوق املوازي. 

الكتتاب من خالل نظام االكتتاب يجب ع�� جميع املستثمر�ن املؤهل�ن قراءة شروط وأح�ام الطرح �عناية تامة قبل استكمال �عبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن تقديم طلب ا

 شروط وأح�ام الطرح املذ�ورة.اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب �عت�� بمثابة إقرار بالقبول ع�� 

 االكتتاب   1.9
) من رأس مال %20.00) ر�االت سعودية للسهم الواحد، تمثل ما �سبتھ (10سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها عشرة ()  420,000(  سوف يتم طرح أر�عمائة وعشرون ألف

(  ستة وخمسون )  56السوق املواز�ة �سعر (الشركة، سيتم طرحها لالكتتاب ��   و�قيمة إجمالية قدرها  ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة )  23,520,000ر�ال للسهم الواحد 

 ح ع�� فئات املستثمر�ن املؤهل�ن، وهم كما ي��:ر�ال سعودي، و�قتصر الطر  وعشرون ألف

 سسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص.مؤ  .1

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له   عمالء مؤسسة سوق مالية .2

 .ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون  ال بقبول املشاركة �� الطرح وا

 . يداعإل ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز ا  .3

 .دارةإل �� ممارسة أعمال ا امرخص له  مؤسسة سوق مالية ديرهات مباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية .5

 . ستثمارال صناديق ا .6

قيم�ن جانب غ�� املأل ستثمار اال س��شادي ال ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل اال جانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باأل ا .7

 .�� السوق املواز�ة

 . جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

 . يداعإل أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا ،يداع إل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .10

سنة خالل   أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع )أ

 املاضية
ً
  .االث�ي عشرة شهرا

 .ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ب

 . قل �� القطاع املا��أل�� اث سنوات عال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ج

 أن ي�ون حاص )د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل ع�� الشهادة العامة للتعامل �� ا ال

 أن ي�ون حا )ه
ً
 . اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدةأل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا صال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11

 التقدم بطلب االكتتاب طر�قة   2.9
ــــــــــــيتمكن املســـــــــــــتثم  للمكتتب�ن خالل ف��ة الطرح ع�� نظــام االكتتــاب اإللك��و�ي ا�خــاص بمــدير االكتتــاب والــذي سـ

ً
ــــــــــــوف ي�ون طلــب االكتتــاب متــاحــا رون املؤهلون من خاللــھ سـ

ــتيفاء متطلبات االكتتاب امل ــهم الشـــركة خالل ف��ة الطرح، و�تع�ن ع�� املكتتب اسـ ــرة. و�نب�� ع�� املكتتب املوافقة ع�� االكتتاب �� أسـ ــحة �� نموذج االكتتاب و�� هذه النشـ و�ـ

  واألح�ام�افة الشــــروط  
ً
، �� حالة عدم اســــتيفاء أي   أووأن �ســــتكمل �افة األقســــام ذات الصــــلة �� نموذج االكتتاب. تحتفظ الشــــركة با�حق �� رفض أي طلب اكتتاب جزئيا

ً
�ليا

اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي �عديالت ع�� نموذج طلب االكتتاب أو �ــــــحبھ �عد تقديمھ، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب   من شــــــروط وأح�ام االكتتاب أو عدم

 ب�ن الشركة واملكتتب.
ً
 قانونيا

ً
 ملزما

ً
 بمجرد استكمالھ اتفاقا

االكتتاب (اإللك��و�ي) من املستشار املا�� و مدير االكتتاب من خالل معلومات االتصال  و�مكن للمستثمر�ن ا�حصول ع�� ��خة إلك��ونية من �شرة اإلصدار هذه ونموذج طلب  

 املو�حة أدناه: 
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 االكتتاب  ومدير  املايلاملستشار  
 "يق�ن �ابيتال" شركة يق�ن املالية

 شارع العليا  –�� الورود  –الر�اض 

 11421الر�اض  884ص.ب  

 اململكة العر�ية السعودية 

   966+8004298888هاتف: 

   11 966+2054827فاكس: 

 Addingvalue@Yaqeen.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.Yaqeen.saاملوقع اإللك��و�ي: 

 

 

 ا فرتة الطرح وشروطه 3.9
(املوافق  08/1444/ 24  ا�خميس  يوم  وح�ىم)  12/03/2023(املوافق    ـه1444/ 20/08  األحد  يوم  من  ابتداءً   االكتتاب  طلبات  نماذج  باستالم  االكتتاب  مدير  سيبدأ هـ 

 .  م)2023/ 16/03

.  �عت�� االكتتاب طلب نموذج فإن فيھ، املقدمة املعلومات �حة عدم أو االكتتاب طلب اكتمال عدم حالة و��
ً
 الغيا

غب االكتتاب  ن يو�ح �� نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم ال�ي يرغب االكتتاب ��ا، بحيث ي�ون إجما�� مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم ال�ي ير يجب ع�� املستثمر أ

 سعودي للسهم الواحد.  سون ستة وخم)  56(��ا �� سعر الطرح البالغ  
ً
  آالفا�حد األق�ىى لالكتتاب هو مائة وأر�عة    ) أسهم، بينما10إن ا�حد األد�ى لالكتتاب هو عشرة (  ر�اال

 ) سهم ل�ل مكتتب. 104,990( و�سعون و�سعمائة 

 

 يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل ف��ة الطرح مع إرفاق املستندات التالية (حسبما ينطبق ا�حال):

 املطلوبة لالكتتاب يف األسهم املطروحة : قائمة املستندات )2الجدول رقم (

 املطروحة  األسهم يف لالكتتاب املطلوبة املستندات املستثمر   نوع

األفراد  

 السعودي�ن 

 فرد

 .صورة بطاقة الهو�ة الوطنية •

 االنطباق) صورة صك الو�الة الشرعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن املستثمر). (�� حال  •

 �� حال وجود ورثة. (�� حال االنطباق)   اإلرثصورة صك حصر  •

 مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). أوخطاب  •

محفظة استثمار�ة يتم 

خالل إدار��ا من 

 سوق مالية مؤسسة

 صورة بطاقة الهو�ة الوطنية  •

 مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). أوخطاب  •

خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة االستثمار�ة   •

 للمستثمر.

فرد غ�� 

سعودي  

 (مقيم) 

 فرد
 صورة اإلقامة. •

 لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو).خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل  •

يتم  استثمار�ة  محفظة 

  خالل مؤسسةإدار��ا من  

 سوق مالية

 .صورة اإلقامة •

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •
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 املطروحة  األسهم يف لالكتتاب املطلوبة املستندات املستثمر   نوع

ا�حفظة االستثمار�ة  خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن  •

 للمستثمر.

 الشر�ات 

 شركة سعودية

 صورة ال�جل التجاري. •

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من الشر�اء أو مجلس اإلدارة ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب   •

 االكتتاب.

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 مؤسسة سوق مالية

صورة من ال�جل التجاري وصورة من هو�ة املفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق املالية (�� حال �ان  •

 املستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق املالية).

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

استثمار�ة  محفظة 

سعودية  لشركة  عائدة 

من   إدار��ا  خالل تم 

 سوق مالية مؤسسة

 صورة ال�جل التجاري. •

��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من الشر�اء أو مجلس اإلدارة ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب   •

 االكتتاب.

 املواز�ة (نمو).خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق  •

خطاب من مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة االستثمار�ة   •

 للمستثمر.

صندوق  

 استثماري 

  

 صندوق استثماري 

 االكتتاب. ��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب  •

 الشروط واألح�ام ا�خاصة بالصندوق. •

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

خطاب من مدير الصندوق يؤكد ال��امھ بلوائح هيئة أسواق املالية املعمول ��ا واملتعلقة با�حدود األق�ىى املسموح   •

 ��ا لالكتتاب. 

 مواطن خلي�� 

 خليجية شركة 

��خة من شهادة الت�جيل التجاري ملقدم الطلب (أو ما �عادلها)، والنظام األسا�ىي وعقد التأسيس، حسب  •

ا�حاجة وأي وثائق أخرى قد ت�ون مطلو�ة إلثبات (�� حالة الشر�ات) أن غالبية رأس املال مملوك من قبل مواط�ي  

 دول مجلس التعاون ا�خلي�� أو ح�وما��م.

املوقعة أو قرار التفو�ض من الشر�اء أو مجلس اإلدارة ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب  ��خة من الو�الة  •

 االكتتاب.

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 خلي��  فرد
 صورة بطاقة الهو�ة الوطنية.  •

 السوق املواز�ة (نمو).خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار ��  •
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 املطروحة  األسهم يف لالكتتاب املطلوبة املستندات املستثمر   نوع

 
استثماري  صندوق 

 خلي�� 

 ��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب االكتتاب.  •

 الشروط واألح�ام ا�خاصة بالصندوق. •

التعاون ا�خلي�� أو  ��خة من أي وثائق تثبت أن غالبية مال�ي وحدات الصندوق هم من مواط�ي دول مجلس  •

 ح�وما��م. 

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

خطاب من مدير الصندوق يؤكد ال��امھ بلوائح هيئة أسواق املالية املعمول ��ا واملتعلقة با�حدود األق�ىى املسموح   •

 ��ا لالكتتاب. 

 
استثمار�ة  محفظة 

 ملواطن خلي�� 

 ��خة من ال�جل التجاري (للشر�ات) أو ��خة من بطاقة الهو�ة الوطنية (لألفراد).  •

 ��خة من الو�الة املوقعة أو قرار التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب االكتتاب.  •

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

مؤسسة السوق املالية يؤكد تفو�ض مؤسسة السوق املالية لالستثمار نيابة عن ا�حفظة االستثمار�ة  خطاب من  •

 للمستثمر.

مستثمر أجن�ي  

 مؤهل 
 مستثمر أجن�ي مؤهل 

 ��خة من ال�جل التجاري (للشر�ات) أو ��خة من بطاقة الهو�ة الوطنية (لألفراد).  •

 التفو�ض من مجلس إدارة الصندوق ينص ع�� التفو�ض لتقديم طلب االكتتاب. ��خة من الو�الة املوقعة أو قرار  •

 خطاب او مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 ��خة من إشعار قبول الت�جيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق املالية. (�� حال االنطباق)  •

 املصدر: شركة يق� املالية 

 أو جزئي  يجب أن
ً
 إذا لم �ستوف الطلب  �سدد �امل قيمة األسهم املكتتب ��ا بإجراء حوالة مباشرة إ�� حساب االكتتاب، و�حق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب �ليا

ً
ا

 . شروط وأح�ام الطرح، وسيقبل املكتتب عدد األسهم ا�خصصة لھ ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم ال�ي طلب االكتتاب ��ا
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 اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 4.9
 �� توضـيحھ سـيتم والذي املذ�ور، االكتتاب حسـاب �� املكتتب ��ا املبالغ تحو�ل مكتتب �ل ع�� بن�ي السـتالم متحصـالت االكتتاب. و�جب حسـاب بفتح االكتتاب مدير سـيقوم

 .اإللك��و�ي  االكتتاب طلب نموذج

  يقدموا طلب االكتتاب إ�� مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون يجب ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن أن 

 بطلب يرفق أن يجب ال.اإلقفمن خاللھ االكتتاب �� أســــــهم الشــــــركة خالل ف��ة الطرح، ع�� أن يتم تقديم طلب االكتتاب �� موعٍد أقصــــــاه الســــــاعة ا�خامســــــة مســــــاًء من تار�خ 

 برغبتھ يقر عليھ و�ناءً  وقرأها، النشـرة هذه اسـتلم بأنھ �ل مكتتب االكتتاب، يقر طلب و�إكمال التعليمات، حسـب املطلو�ة املؤ�دة جميع املسـتندات الطرح أسـهم �� االكتتاب

   .االكتتاب طلب �� مب�ن ماهو حسب املطروحة �� األسهم االكتتاب ��

 وسيتم تخصيص االكتتاب، نموذج حسب مباشرة الطرح �عملية ا�خاص  االكتتاب حساب األموال إ�� وتحو�ل االكتتاب طلب استكمال خالل من الطرح أسهم �� االكتتاب سيتم

  لالكتتاب املطروحة األسهم
ً
 يوم أقصاه موعد �� ألسهم الطرح ال��ائي التخصيص  عملية عن اإلعالن وسيتم الشركة، مع بالتشاور  ومدير االكتتاب املا�� املستشار يق��حھ ملا وفقا

 من استقطاعات أو عموالت هناك أي ت�ون  ولن التخصيص، تار�خ  من عمل )  2يومي (خالل   الفائض رد وسي�ون ،  م)03/2023/ 21هـ (املوافق  1444/ 29/08  الثالثاء بتار�خ

  .الشركة أو االكتتاب ومدير املستشار املا�� أو الطرح ملتحصالت املستلمة ا�جهة

 وجدت، إن ردها لهم، سيتم ال�ي الفائضة واملبالغ م��م ل�ل ا�خصصة لألسهم ال��ائي تو�ح العدد للمكتتب�ن إشعارات بإرسال االكتتاب ومدير املا�� املستشار يقوم سوف 

 .االكتتاب ومدير املا�� مع املستشار التواصل املكتتب�ن ع�� يتع�ن املعلومات من وملز�د

 أحكام متفرقة 
ايا ومديري ال���ات والورثة.  ي�ون طلب االكتتاب و�افة الشروط واألح�ام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطراف االكتتاب وخلفا��م واملتنازل لهم ومنفذي الوص .1

عنھ أو تفو�ض أي م��ا من ِقبل األطراف �� االكتتاب دون ا�حصول ع�� موافقة خطية وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصا�ح أو ال��امات ناشئة  

 مسبقة من الطرف اآلخر. 

 لها. .2
ً
 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود امل��تبة عل��ا ألنظمة اململكة وتفسر وتنفذ طبقا

 �ية �عد موافقة هيئة السوق املالية عل��ا.سيتم �شر �شرة اإلصدار هذه باللغة العر  .3

من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، تل��م الشركة بتقديم �شرة إصدار تكميلية إ�� الهيئة �� أي وقت   السا�عة والتسعون ) 97مع مراعاة متطلبات املادة ( .4

 ن ما ي��:�عد تار�خ �شرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تب�

 وجود �غ�� مهم �� أمور جوهر�ة واردة �� �شرة اإلصدار. )أ

 ظهور أي مسائل مهمة �ان يجب تضمي��ا �� �شرة اإلصدار.  )ب

األسهم قبل ان��اء ف��ة الطرح،  ھ �� تلك  كما تجدر اإلشارة إ�� أنھ يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب �� أسهم الطرح قبل �شرة اإلصدار التكميلية أن يل�� أو �عّدل طلب اكتتاب

 للفقرة (د) من املادة (
ً
 من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة. السا�عة والتسعون ) 97وذلك وفقا
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 الطرحاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق   5.9

 تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج  1.5.9

، وذلك �� أي من ا�حاالت اآلتية: يجوز للهيئة �عليق التداول أو إلغاء  )أ
ً
 اإلدراج �� أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمر�ن أو للمحافظة ع�� سوق منتظمة.   -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 �� االل��ام بنظام السوق املالية أو لوائحھ التنفيذية أو قواعد السوق.  -2
ً
 تراه الهيئة جوهر�ا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

صدر أي مقابل ما�� مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة �� مواعيدها.إذا لم �سد -3
ُ
 د امل

 إذا رأت أن املصدر أو أعمالھ أو مستوى عملياتھ أو أصولھ لم �عد مناسبة الستمرار إدراج أوراقة املالية �� السوق. -4

صدر عن معلومات �افية تتعلق بالكيان املس��دف، واقتنعت    عند اإلعالن عن استحواذ عك�ىي ال يتضمن معلومات �افية �شأن الصفقة -5
ُ
املق��حة. و�� حال أعلن امل

عدم �عليق التداول ��  الهيئة، �عد إعالن املصدر، بأنھ ستتوافر معلومات �افية متاحة ل�جمهور حول الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، فللهيئة اتخاذ قرار �

 هذه املرحلة.

 لذلك. عند �سرب معلومات -6
ً
 عن الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، و�تعذر ع�� املصدر تقييم وضعھ املا�� بدقة و�تعذر عليھ إبالغ السوق وفقا

 متطلبات السيولة ا�حددة �� الفقرة (ب) من املادة ا�حادية واألر�ع�ن من قواعد اإلدراج �عد م�ىي املدة ا�حددة �� ال  -7
َ

ستوف
ُ
من الفقرة   )1فقرة الفرعية (إذا لم �

 (د) من املادة الثانية واألر�ع�ن من قواعد اإلدراج.

 % فأك�� من رأس مالھ لدى ا�حكمة بموجب نظام اإلفالس. 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للمصدر الذي بلغت خسائره امل��اكمة  -8

 مصدر لدى ا�حكمة بموحب نظام اإلفالس.عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة لل -9

 ظام اإلفالس. عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بإ��اء إجراء إعادة التنظيم املا�� وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر بموجب ن  -10

 اإلدار�ة للمصدر بموجب نظام اإلفالس. عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية  -11

 يخضع رفع �عليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) املذ�ورة أعاله لالعتبارات اآلتية:  )ب

 للمستثمر�ن. -1
ً
 معا�جة األوضاع ال�ي أدت إ�� التعليق �ش�ل �اٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية

 النشاط العادي للسوق. أن رفع التعليق من املرجح عدم تأث��ه ��  -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.  -3
ُ
 ال��ام امل

 عن مزاولة �شاطاتھ -4
ً
من قبل ا�جهة ا�ختصة   عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ) من الفقرة (أ) أعاله. 8رة الفرعية (ذات العالقة، وذلك �� حال �ان التعليق وفق الفق

 عن مزاو  -5
ً
لة �شاطاتھ من قبل عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 الفقرة (أ) أعاله.) من 9ا�جهة ا�ختصة ذات العالقة، وذلك �� حال �ان التعليق وفق الفقرة الفرعية (

صدر �� أي من ا�حاالت اآلتية: )ج
ُ
 �علق السوق تداول األوراق املالية امل

وائح التنفيذية ذات العالقة -1
ّ
صدر باملواعيد ا�حددة لإلفصاح عن معلوماتھ املالية الدور�ة وفق الل

ُ
 .عند عدم ال��ام امل

 أي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. عند تضمن تقر�ر مراجع ا�حسابات ع�� القوائم املالية للُمصدر ر  -2

صدر لت�حيح أوضاعھ  إذا لم �ستوف متطلبات السيولة ا�حددة �� الباب�ن الثا�ي والثامن من قواعد اإلدراج �عد م�ىي املهلة ال�ي تحددها السوق املالية للمُ  -3

 ما لم توافق الهيئة ع�� خالف ذلك. 

 للُمصدر بتخفيض رأس مالھ وذلك ليومي التداول التالي�ن لصدور القرار. عند صدور قرار عن ا�جمعية العامة غ�� العادية  -4

) من الفقرة (ج) أعاله، �عد م�ىي جلسة تداول واحدة ت�� انتفاء سبب التعليق، و�� حالة إتاحة تداول 3) و(2) و(1ترفع السوق التعليق املشار إليھ �� الفقرات الفرعية ( )د

 أسهم املصدر خارج املنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول ت�� انتفاء التعليق. 

 ت الواردة �� الفقرة (أ) أعاله. جوز للسوق �� أي وقت أن تق��ح ع�� الهيئة �عليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث أٍي من ا�حاال ي )ه

صدر الذي ُعلق تداول  )و
ُ
 عد السوق. املالية االستمرار �� االل��ام بالنظام ولوائحھ التنفيذية وقوا أوراقھيجب ع�� امل

 ) أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لت�حيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق املالية للمصدر. 6إذا استمر �عليق تداول األسهم مدة ( )ز

 لقواعد عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عك�ىي، يل�� إدراج أسهم الشركة. و�ذا رغب املصدر �� إعادة إدراج أسهم )ح
ً
ھ، فعليھ تقديم طلب جديد إلدراج أسهمھ وفقا

 اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عل��ا �� قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة.

 وقواعد السوق ذات العالقة. ال تخّل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء ع�� اللوائح التنفيذية  )ط
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 االختياري لإلدراج  اإللغاء 2.5.9

صدر، يجب ع��  الهيئة  موافقة  ع��  ول�حصول .  الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال  اإلدراج  إلغاء  السوق   ��  املالية  أوراقھ  أدرجت  ملصدرال يجوز   )أ
ُ
تقديم طلب اإللغاء إ��   امل

 بذلك، وأن �شمل الطلب املعلومات اآلتية:   املالية الهيئة مع تقديم إشعار م��امن للسوق 

 األسباب ا�حددة لطلب اإللغاء.  -1

 ��خة من اإلفصاح املشار إليھ �� الفقرة (د) أدناه. -2

صدر يتخذه�ان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر  ��خة من املستندات ذات العالقة و��خة من �ل وثيقة مرسلة إ�� املساهم�ن، إذا -3
ُ
 . امل

 . بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة أسماء ومعلومات االتصال ا�خاصة باملستشار املا�� واملستشار القانو�ي املعين�ن -4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضھ.  -بناًء ع�� تقديرها -يجوز للهيئة  )ب

 ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� إلغاء اإلدراج �عد حصولھ ع�� موافقة الهيئة.  الشركةيجب ع��  )ج

صدر عند إلغاء اإلدراج بناًء ع�� طلب   )د
ُ
صدر، يجب ع��  امل

ُ
أن يف�ح ل�جمهور عن ذلك �� أقرب وقت ممكن. و�جب أن يتضمن اإلفصاح ع�� األقل سبب اإللغاء   امل

صدرإليھ ومدى تأث��ه �� �شاطات وطبيعة ا�حدث الذي أدى  
ُ
 . امل

   تعليق التداول املؤقت بطلب من املُصدر 3.5.9

  �عليق طلب من السوق للُمصدر أن ي يجوز  )أ
ً
عند وقوع حدث خالل ف��ة التداول يجب اإلفصاح عنھ من دون تأخ�� بموجب نظام السوق املالية   تداول أوراقھ املالية مؤقتا

صدرستطيع  �أو لوائحھ التنفيذية أو قواعد السوق وال  
ُ
صدرتأم�ن سر�تھ ح�ى ��اية ف��ة التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق املالية لذلك    امل

ُ
 ور تلق��ا للطلب. ف  امل

 عند �علي )ب
ً
صــدربناًء ع�� طلب  ق التداول مؤقتا

ُ
صــدر، يجب ع�� امل

ُ
عن ســبب التعليق واملدة املتوقعة لھ وطبيعة ا�حدث الذي   -أقرب وقت ممكن  -ف�ــح ل�جمهور �� يأن   امل

صدرأدى إليھ ومدى تأث��ه �� �شاطات  
ُ
 .امل

   يجوز للهيئة أّن  )ج
ً
صدر  من دون طلب من    �علق التداول مؤقتا

ُ
صدر  ��ا معلومات أو ت�ون هناك ظروف قد تؤثر �� �شاطات  عندما ي�ون لدامل

ُ
وترى أن تلك الظروف ر�ما امل

تخضع أوراقھ املالية للتعليق املؤقت للتداول االستمرار �� االل��ام بنظام السوق املالية ولوائحھ   املصدر عندمابحماية املستثمر�ن. و�جب ع��    أو تخّل   تؤثر �� �شاط السوق 

 د السوق.التنفيذية وقواع 

صدر، ومن ا�حتمل أن تؤثر �� �شاط  للسوق أن تق��ح ع�� الهيئة ممارسة صا�حي��ا وفق الفقرة (ج) املذ�ورة أعاله إذا تب�ن لها معلومات أو ظروف قد تؤثر �� �شاطات   )د
ُ
امل

 .السوق أو �� حماية املستثمر�ن

 خالف ذلك. املالية اح املشار إليھ �� الفقرة (ب) أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق يرفع التعليق املؤقت للتداول عند ان��اء املدة ا�حددة �� اإلفص )ه

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  4.5.9

صدر رغب  إذا
ُ
   أسهمھ  إلدراج  جديد  طلب  تقديم فعليھ  إلغا��ا  �عد  أسهمھ إدراج إعادة ��  امل

ً
 طرح   قواعد  ��  املنصوص عل��ا  العالقة  ذات   املتطلبات واستيفاء  اإلدراج  لقواعد  وفقا

 .اإلدراج وقواعد املستمرة واالل��امات املالية األوراق

 األسهم بموجبها  ستدرجالقرارات واملوافقات التي   6.9
 تم ا�حصول ع�� جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما �� ذلك:

 . (نمو) املواز�ة السوق  �� الشركة ألسهم والطرح الت�جيلع��   )م14/03/2022هـ (املوافق 1443/ 11/08بتار�خ موافقة مجلس إدارة الشركة الصادرة  )1

 .م) ع�� الت�جيل والطرح ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة (نمو)2022/ 20/04هـ (املوافق 09/1443/ 19الصادرة بتار�خ  العادية العامةموافقة ا�جمعية  )2

م)، وهذه املوافقة مشروطة با�حصول ع��  20/09/2022هـ (املوافق 24/02/1444الثالثاء " ع�� اإلدراج يوم السعودية  "تداول  شركة تداول السعوديةموافقة من  )3

 موافقة هيئة السوق املالية. 

بتار�خ إعال��ا �� موقعها الرس�ي يوم    موافقة الهيئة ع�� �شرة اإلصدار هذه و�افة املستندات املؤ�دة ال�ي طلب��ا )4 هـ (املوافق 1444/ 20/04  اإلثن�نالهيئة وذلك 

 م). 2023/ 14/11

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة  7.9
 راجع "يحظر ع�� كبار  

ً
 ما في  التصرف) من هذه النشرة)،  ز" �� صفحة (الشركة  أسهم  من  أك��  أو%)  5(   يمل�ون   الذين  الكبار  املساهم�ناملساهم�ن الذين تظهر أسماؤهم �� هذه النشرة (فضال

 من تار�خ ��جيل و�دراج أسهم الشركة �� السوق املواز�ة (ف��ة ا�حظر)، و�خالف ف��ة ا�حظر 12اث�ي عشر (  ف��ة م�ىي قبل أسهم من  يمل�ونھ
ً
 ال  الكبار، املساهم�ن ع�� الهيئة من املفروضة) شهرا

 .معينة أسهم �� التصرف تمنع أخرى  قائمة ترتيبات أي توجد
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب 10
 باالكتتاباإلقرارات والتعهدات الخاصة   1.10

 : يقر بما ي�� بتعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب

 �� نموذج طلب االكتتاب. املو�حةع�� اكتتابھ �� الشركة �عدد األسهم   املوافقة -

 أنھ قد اطلع ع�� �شرة اإلصدار هذه وع�� �افة محتو�ا��ا ودرسها �عناية وفهم مضمو��ا.  -

 والشروط الواردة �� �شرة اإلصدار. ع�� النظام األسا�ىي للشركة  املوافقة -

� �حيحة أو  عدم التنازل عن حقھ بمطالبة الشركة والرجوع عل��ا ب�ل ضرر ينجم �ش�ل مباشر من جراء احتواء �شرة اإلصدار هذه ع�� معلومات جوهر�ة غ� -

 قبول املكتتب باالكتتاب �� حال تمت إضاف��ا �� النشرة.غ�� �افية أو نتيجة إغفال معلومات جوهر�ة تؤثر �ش�ل مباشر ع�� 

أن للشركة ا�حق �� رفض  �وافق ع�� ، و األسهم املطروحةأنھ لم �سبق لھ وألي فرد من عائلتھ املشمول�ن �� نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب ��  -

 .االكتتاب املزدوجةطلبات 

 �افة شروط و�عليمات االكتتاب الواردة �� الطلب و�� هذه النشرة.وقبولھ اب بموجب طلب االكتت  قبولھ األسهم ا�خصصة -

 . استكمال �عبئتھضمان عدم إلغاء أو �عديل طلب االكتتاب �عد  -

 سجل األسهم وترتيبات التعامل  2.10
 يمتل�و��ا واملبالغ املدفوعة من هذه األسهم. تحتفظ تداول ��جل للمساهم�ن يحتوي ع�� أسما��م وجنسيا��م وعناو�ن إقام��م ومه��م واألسهم ال�ي 

 (تداول السعودية)  شركة تداول السعودية  3.10
 الل عملية التداول من خ  م. تتم1990ك��و�ي �� اململكة عام  إللسهم ا أل ك��و�ي، و�دأ تداول اإللوراق املالية ا أل م كنظام بديل لنظام معلومات ا2001تم تأسيس نظام تداول �� عام  

 10حد ح�ى يوم ا�خميس ع�� ف��ة واحدة من الساعة  أل سبوع من يوم األ بتسو���ا. و�تم التداول �ل يوم عمل من أيام ا  من تنفيذ الصفقة وان��اءً   مت�امل ابتداءً   نظام إلك��و�ي

 وح�ى الساعة 
ً
،  3صباحا

ً
 وح�ى الساعة  9:30غا��ا من الساعة وامر و�عديلها و�لأل وقات فيسمح بإدخال األ وامر. أما خارج هذه األ ها تنفيذ االل و�تم خعصرا

ً
. 10صباحا

ً
 صباحا

 أل وامر، و�تم استقبال وتحديد أولو�ة الأل مطابقة آلية    اللو�تم تنفيذ الصفقات من خ
ً
 و�� األوامر  للسعر. و�ش�ل عام تنفذ أوامر السوق أو   وامر وفقا

ً
املشتملة ع�� أفضل ال

 لتوقيت اإلدخال.و�� حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنھ يتم تنفيذها وفق ،وامر محددة السعرأل سعار، وتل��ا األ ا
ً
 ا

ن��نت، و�تم توف�� بيانات السوق �ش�ل فوري ملزودي املعلومات املعروف�ن  إل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول ع�� ا  الليقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خ

 خالل يومي عمل حسب (و�ة الصفقات آليمثل "رو���ز". وتتم �س
ً
 ).T+2ا

ن عدالة  فصاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمر�ن ع�� نظام "تداول". و�تو�� نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، ��دف ضماإل و�نب�� ع�� الشركة ا

 .التداول وكفاءة عمليات السوق 

   تداول األسهم يف السوق املواز�ة 4.10
 دراج أسهم الشركة �� السوق املواز�ة. تم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لت�جيل وطرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة، كما تم تقديم طلب إ�� السوق املالية السعودية إل 

نظامية ذات العالقة، وستعلن تداول تار�خ تداول األسهم �� حينھ، يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة �عد التخصيص ال��ائي لتلك األسهم و�عد استيفاء جميع اإلجراءات ال

 هيئة السوق املالية.  بموافقة تمديدها أو �غي��ها و�مكن فقط، لالستدالل ذكرت مبدئية توار�خ النشرة هذه �� املذ�ورة واألوقات التوار�خ و�عت��

  أسهمها �� تداول، و�حظر  و�دراج  الرسمية،  القائمة  ��  الشركة  و��جيل  تداول،  ��  املساهم�ن  حسابات  ��  األسهم  تخصيص  اعتماد  �عد  إال  املطروحة  األسهم  ��  التداول   يمكن  وال

   األسهم  ��  التداول 
ً
   حظرا

ً
تتحمل الشركة أي  املسؤولية ال�املة ع��ا، ولن    التداول   من  ا�حظورة  األ�شطة  تلك   ��  يتعاملون   الذين  املستثمرون  و�تحمل  الرس�ي،  التداول   قبل  تاما

 مسؤولية قانونية �� هذه ا�حالة.

  املؤهل�ن املستثمر�ن ع�� املواز�ة السوق  �� املدرجة األسهم تداول  يقتصر
ً
 ). " واملصط�حات التعر�فات"  )1( القسم راجع (فضال
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح  11
 راجع "التوار�خ املهمة و�جراءات الطرح" �� صفحة (  إذا لم يكتمل الطرح �� التار�خ ا�حدد الن��اء عملية الطرح املب�ن ��

ً
) من هذه النشرة)، سيقوم ي�شرة اإلصدار هذه (فضال

 �عدم اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار املكتتب�ن، و�التنسيق مع مدير االكتت10املستشار املا�� خالل (
ً
ستتم إعادة اب  ) عشرة أيام ان��اء ف��ة الطرح بإشعار الهيئة كتابيا

 من دون خصم أي عموالت أو رسوم. -إن وجدت -املبالغ ال�ي تم جمعها من املكتتب�ن 

  أو إجراءات تصدر من هيئة السوق املالية �� حال عدم الطرح. �عليمات و وتؤكد الشركة ال��امها بأي قرارات أ



  

 املستندات املتاحة للمعاينة 
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 للمعاينة املتاحة املستندات 12
 إ�� الساعة    9ست�ون جميع املستندات التالية متاحة للمعاينة �� املقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل (من األحد إ�� ا�خميس) ب�ن الساعة   

ً
مساًء، أو من خالل غرفة    4صباحا

"شركة يق�ن املالية (يق�ن �ابيتال)" للمستثمر�ن املؤهل�ن املا�� ومدير االكتتاب:   بيانات اف��اضية سيتيحها املستشار املا��  عند طل��م من خالل ال��يد اإللك��و�ي للمستشار 

)IPO@Yaqeen.sa  7(ع�� أال تقل تلك الف��ة عن (  م)2023/ 16/03هـ (املوافق  24/08/1444م) وح�ى تار�خ  06/03/2023ه (املوافق  1444/ 14/08)، وذلك ابتداًء من تار�خ  (

  ف��ة الطرح): ان��اءأيام قبل 

 للشركة والتعديالت ال�ي طرأت عليھ. األسا�ىي عقد التأسيس والنظام •

 التجاري للشركة. ال�جل •

 هيئة السوق املالية). موافقة هيئة السوق املالية ع�� طرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة (كن�خة مطبوعة من موقع  •

 موافقة شركة تداول السعودية (تداول السعودية) ع�� الطرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة.  •

 موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية للشركة ع�� طرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة  •

 نمو). –ملواز�ة السعودية (السوق املواز�ة قرار مجلس إدارة الشركة باملوافقة ع�� طرح و�دراج أسهم الشركة �� السوق ا •

 تقر�ر التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املا��  •

أشهر املن��ية    الستةوالقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة   م و2021د�سم��    31للشركة للسنة املالية املن��ية ��  القوائم املالية املراجعة ذات الغرض ا�خاص   •

 . م2022 يونيو 30�� 

 :من اإلصدار ل�ٍل  خطابات املوافقة ع�� تضم�ن االسم والشعار واإلفادة �� �شرة •

o يق�ن املالية (يق�ن �ابيتال)".  شركة"  ومدير االكتتاب املا�� املستشار 

o  املهنية لالستشاراتالعظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم ا�حاسب القانو�ي "شركة. 

mailto:IPO@Yaqeen.sa
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 القانو�تقر�ر املحاسب   13
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