
مدير االكتتابالمستشار المالي

شركة آفاق الغذاء
تأسست  مقفله  سعودية  مساهمه  شركة  هي  الغذاء  آفاق  شركة 
)الموافق  1443/07/29هـ  وتاريخ   )886( رقم  الوزاري  القرار  بموجب 
وتاريخ   )2051220421( التجاري  السجل  وشهادة  2022/03/02م( 

1439/06/06هـ )الموافق 2018/02/22م( الصادر بمدينة الخبر.

من   %20 تمثل  عادي  سهم   )1,600,000( ألف  وستمائة  مليون  طرح 
على  الموازية  السوق  في  طرحها  خالل  من  الشركة  أسهم  إجمالي 
المستثمرين المؤهلين بسعر قدره )37( ريال سعودي للسهم الواحد.

»المصدر«(  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  الغذاء  آفاق  شركة  تأسست 
 2051220421 رقم  التجاري  بالسجل  والمقيدة  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 
مدينة  من  والصادر  2018/02/22م(  )الموافق  1439/06/06هـ  وتاريخ 
وتاريخ   39864333 برقم  العدل  كاتب  لدى  تأسيسها  عقد  والمثبت  الخبر، 
وثالثون  واحد  يبلغ  مال  وبرأس   . 2018/02/22م(  )الموافق  1439/06/06هـ 
مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون )31,089,480( ريال سعودي، مقسم 
 )3,108,948( وأربعون  وثمانية  وتسعمائة  ألفاً  وثمانية  ومائة  ماليين  ثالث  إلى 
حصه، قيمة كل حصة منها عشرة )10( رياالت، بين السيد أحمد بن محمد بن 
حسين العرفج - سعودي الجنسية - بعدد )310,890( حصة ونسبة ملكية قدرها 
)1%(، وشركة االستثمار الخليجية لألغذية )شركة ذات مسؤولية محدودة( بعدد 
1440/02/19هـ  وبتاريخ   .)%99( قدرها  ملكية  ونسبة  حصة   )30,778,590(
الزراعية كشريك جديد في  تبوك  تم دخول شركة  )الموافق 2018/10/28م(. 
الشركة بموجب تعديل عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل برقم 40708496 
وتاريخ 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(، وذلك بتنازل الشريك أحمد 
بن محمد بن حسين العرفج عن كامل حصصه في راس المال إلى شركة تبوك 
كما  حصة   )31,089( وثمانون  وتسعة  ألفاً  وثالثون  واحد  تبلغ  والتي  الزراعية 
مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون  الخليجية عن عدد  تنازلت شركة االستثمار 
ألفاً وثالثمائة وخمسة وثمانون )1,523,385( حصة من إجمالي حصصها البالغة 
ثالث ماليين وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون )3,077,859( حصه 
لشركة تبوك للتنمية الزراعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبتاريخ 
1441/10/29هـ )الموافق 2020/06/21م( تم دخول السيد أحمد بن محمد بن 
حسين العرفج كشريك من خالل تنازل شركة االستثمار الخليجية لألغذية عن 
كامل حصصها في رأس المال البالغة عدد مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون 
ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون )1,554,474( حصه إلى السيد أحمد بن محمد 

بن حسين العرفج بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
بتاريخ 1443/01/06هـ )الموافق 2021/08/14م( تم زيادة رأس المال من واحد 
وثالثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون )31,089,480( ريال سعودي 
إلى ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، ليرتفع بذلك عدد الحصص من 
ثالث ماليين ومائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون )3,108,948( حصة 
إلى ثمانية ماليين )8,000,000( حصة مدفوع القيمة بالكامل، قيمة كل حصة 
وقد  التجاري،  السجل  وتاريخ  واسم  برقم  االحتفاظ  مع  رياالت،   )10( عشرة 
آالف  وعشرة  وتسعمائة  مليوناً  وأربعون  ثمانية  والبالغة  الزيادة  بهذه  الوفاء  تم 
وخمسمائة وعشرون )48,910,520( ريال سعودي والتي تمثل نسبة )%61.14( 
من إجمالي رأس المال بعد الزيادة عن طريق تحويل مبلغ ستة وعشرون مليوناً 
وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون )26,444,244( ريال سعودي 
النقدي  اإليداع  إلى  باإلضافة  عالقة،  ذات  أطراف  إلى  مطلوبة  أرصدة  من 
المباشر من الشركاء إلى حساب الشركة بمبلغ اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة 

وستة وستون ألفاً ومئتان وستة وسبعون )22,466,276( ريال سعودي.
وبتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م( صدر قرار الشركاء المثبت 
لدى كاتب العدل بوزارة التجارة رقم 100010580 بالموافقة على تحول الشركة 
وفروعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك بما 
القيمة  تبلغ  إلى أسهم  التزامات وتحول الحصص  لها من حقوق وما عليها من 

االسمية للسهم )10( ريال.
التجارة  وزارة  قرار  صدر  2022/03/02م(  )الموافق  1443/07/29هـ  بتاريخ 
بالموافقة على إعالن تحول شركة آفاق الغذاء من شركة ذات مسؤولية محدودة 

إلى )شركة مساهمة مقفلة(.
وبتاريخ 1443/09/06هـ )الموافق 2022/04/07م( وافقت الجمعية العامة غير 
العادية على طرح عدد مليون وستمائة ألف )1,600,000( سهم عادي تمثل نسبة 
)20%( من إجمالي رأس مال الشركة )لالكتتاب األولي في السوق الموازية على 

المستثمرين المؤهلين(.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، مقسم 
كل  قيمة  بالكامل،  القيمة  مدفوعة  عادي  )8,000,000( سهم  ماليين  ثمان  إلى 
فئة  من  عادية  أسهم  الشركة  أسهم  وجميع  رياالت سعودية،   )10( سهم عشرة 
واحدة،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( 
أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية 
العامة«( والتصويت فيها. كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير 
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات 
أرباح تعلنها الشركة من  العامة. تستحق اسهم الطرح حصتها من أي  الجمعية 

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

الذين يملكون  الكبار في الشركة  المساهمين  النشرة، فإن  تاريخ هذه  وكما في 
)5%( أو أكثر من رأس مالها قبل الطرح هم: احمد بن محمد بن حسين العرفج 
الزراعية بنسبة ملكية )50%(، )ولمزيد من  بنسبة ملكية )50%( و شركة تبوك 
التفاصيل حول المساهمين فضاًل راجع قسم )4-1( »هيكل ملكية الشركة قبل 
وبعد الطرح« في هذه النشرة(، ويحظر على كبار المساهمين المذكوريــن أعــاله 
التصــرف فــي أســهمهم مــدة اإلثني عشــر )12( شهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول 
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )»فتــرة الحظــر«(، ويجــوز لهــم التصــرف 
هيئــة  موافقــة  علــى  الحصــول  دون  الفتــرة  هــذه  انتهــاء  بعــد  أســهمهم  فــي 

الســوق الماليــة )»الهيئة«( المســبقة.
سيكون الطرح موجها لفئات المستثمرين المؤهلين )»الطرح«(، وذلك لعدد مليون 
الطرح«  بـ»أسهم  مجتمعة  إليها  )يشار  عادي  سهم   )1,600,000( ألف  وستمائة 
رياالت   )10( عشرة  قدرها  للسهم  اسمية  وبقيمة  الطرح«(  بـ»سهم  ة  ومنفرد 
وتمثل أسهم  ريال سعودي،  الطرح سبعة وثالثون )37(  سعودية، وسيكون سعر 
الطرح بمجملها 20% من رأس المال المصدر للشركة، وسوف تكون أسهم الشركة 
أسهما عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق 
لكل مساهم )»المساهم«( أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة 
للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح 
تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات ا لمالية التي تليها. )فضال 

راجع قسم رقم 5 »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.
وسيقتصر االكتتاب في أسهم الطرح في السوق الموازية على فئات المستثمرين 
المؤهلين، وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في 
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في 
قواعد شركة تداول السعودية )»السوق« أو »تداول السعودية«(، ويقصد به في 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة   .2
أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات 
الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة 

عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة،   .3

أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. 
يديرها  أو عن طريق محفظة  الحكومة، مباشرة  المملوكة من  الشركات   .4

شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في  المؤسسة  والصناديق  الشركات   .5

العربية. 
صناديق االستثمار.  .6

و  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب   .7
االسترشادي  الدليل  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  الذين 
السوق  في  االستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب  الستثمار 
الموازية )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم )1( »التعريفات 

والمصطلحات«(.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8

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

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

يقل مجموع  المالية ال  األوراق  قام بصفقات أسواق  يكون قد  أن  أ . 
قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات 

في كل ربع سنة خالل اإلثني عشر شهرا الماضية.

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

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع  ت . 
المالي.

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية  ث . 
المعتمدة من قبل الهيئة.

أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة مجال أعمال األوراق  ج . 
المالية معتمدة من جهة معترف فيها دولياً.

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11

سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة 
)ح( )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين البائعين«( والذين كانوا يملكون قبل 
طرح األسهم عدد ثمانية ماليين )8,000,000( سهم عادي تمثل نسبة )%100( 
من أسهم الشركة. وسيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح نسبة عدد 
ستة ماليين واربع مائة ألف )6,400,000( سهم عادي تمثل نسبة )80%( من أسهم 
وستعود متحصالت  الشركة،  في  وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة  الشركة، 
لنسبة  وفقا  البائعين  للمساهمين  الطرح  عملية  مصاريف  خصم  بعد  االكتتاب 
ملكية كل منهم لألسهم المطروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت 

االكتتاب )فضال راجع قسم رقم 6 »استخدام متحصالت الطرح«(.

2023/03/05م(  )الموافق  1444/08/13هـ  األحد  يوم  في  الطرح  فترة  تبدأ 
وتستمر لمدة )5( أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم الخميس 
1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م( )»فترة الطرح«(. حيث يمكن تقديم 
سوف  الذي  اإللكتروني  النظام  خالل  من  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  طلبات 
النفيعي  مجموعة  »شركة  االكتتاب  لمدير  اإللكتروني  الموقع  في  توفيره  يتم 
معلومات  حول  أكثر  تفاصيل  على  )للحصول  الطرح  ة  فتر  خالل  لإلستثمار« 
االتصال فضال راجع الصفحة )و( من هذه النشرة(. وسوف يكون الطرح على 
الفرصة  دراسة  منهم  لكل  وسيتاح  الطرح،  فترة  خالل  المؤهلين  المستثمرين 
االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات 
»المستندات   13 رقم  القسم  في  إليها  المشار  الوثائق  جميع  عرض  فيها  يتم 

المتاحة للمعاينة«.

المؤهلين هو ثالثمائة وتسعة  المستثمرين  الحد األقصى لالكتتاب من قبل  إن 
األدنى  الحد  بأن  علما  سهما،   )399,990( وتسعون  وتسعمائة  ألفاً  وتسعون 
أسهم. سيكون   )10( لكل مستثمر مؤهل هو عشرة  الطرح  أسهم  لالكتتاب في 
من خالل  إلكترونياً  االكتتاب  تقديم طلب  الطرح من خالل  أسهم  االكتتاب في 
النظام اإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب 
بعملية  الخاص  األمانة  إلى حساب  مباشرة  األموال  وتحويل  الطرح  فترة  خالل 

الطرح حسب التعليمات الواردة في نموذج االكتتاب.

موعد  في  الطرح  ألسهم  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  وسوف 
رد  وسيكون  2023/03/14م(  )الموافق  1444/08/22هــ  الثالثاء  يوم  أقصاه 
الفائض خالل )6( أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت 
أو  االكتتاب  مدير  أو  الطرح  لمتحصالت  المستلمة  الجهة  من  استقطاعات  أو 
الشركة )فضال راجع قسم رقم 10 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه« من هذه النشرة(.

لم يسبق طرح أو تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها 
قبل الطرح، وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح األوراق المالية في السوق 
الموازية و أنه تم الوفاء كافة المتطلبات بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية 
السعودية )المشار إليها بــ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات 
فئات  لجميع  يسمح  وسوف  السعودية،  المالية  بالسوق  الخاصة  اإلدراج  قواعد 

المستثمرين المؤهلين المذكورة أعاله باالكتتاب في أسهم الشركة.

وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل وطرح األسهم الخاضعة لهذا النشرة إلى هيئة 
السوق المالية السعودية )»الهيئة«( وبطلب طرحها إلى شركة تداول السعودية 
ذات  الجهات  إلى  المطلوبة  المستندات  تقديم جميع  وتم  السعودية«(،  )»تداول 
الموافقات  جميع  على  الحصول  تم  وقد  المتطلبات،  جميع  واستيفاء  العالقة 
الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم، بما في ذلك موافقة الهيئة على النشرة 

اإلصدار هذه.

الموازية على  السوق  والطرح في  التسجيل  ينطوي االستثمار في األسهم محل 
و»عوامل  مهم«  »إشعار  قسمي  دراسة  يجب  ولذلك  مؤكدة  غير  وأمور  مخاطر 
المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذا بعناية منِ قبل المستثمرين المؤهلين 

المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في اسهم الطرح. 

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

شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(

تبدأ من يوم 
األحد ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ

(الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٥م) 

وحتى نهاية يوم
الخميس ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ

(الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م) 

فترة االطرح





جدول
أالمحتويـات

إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة آفاق الغذاء واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. وسيعامل المستثمرون 
المؤهلون المحتملون الذين يرغبون باالكتتاب في األسهم المطروحة بعد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الموازية 
على أساس أن قرار االستثمار يستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن اإلطالع عليها من خالل زيارة موقع الشركة 
على اإلنترنت )www.horizonfood.sa( أو موقع المستشار المالي شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( )www.wasatah.com.sa(، أو 
موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( أو موقع مدير االكتتاب شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار )www.nefaie.com(، أو موقع 
شركة تداول السعودية )تداول السعودية( )www.saudiexchange.sa(. كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي شركة الوساطة المالية 
)وساطة كابيتال( على موقع شركة تداول السعودية »تداول السعودية« عن نشر نشرة اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين خالل المدة 

الُمحددة وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة التقل عن )14( يوم قبل الطرح( وعن أي تطورات أخرى.

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

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

وقد تم تعيين شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( وتم تعيين شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار 
 )11( القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل،  من  )وللمزيد  الشركة،  أسهم  في  االكتتاب  بطلب  يتلعق  فيما  االكتتاب(  )مدير  لالكتتاب  مديراً 

»التعهدات الخاصة باالكتتاب« من هذه النشرة(. 

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة 
وقيمة األسهم محل الطرح بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية 
أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )فضاًل راجع القسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(، وال يجوز اعتبار أو 
تفسير أو االعتماد بأي شكل على هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد 

أو بيان فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من مستشارها المالي بالمشاركة في عملية االستثمار في 
األسهم محل الطرح. وتعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد هذه النشرة دون األخذ في االعتبار 
األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي األســهم محــل 
الطرح. وقبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار، علــى كل مســتلم لهذه النشرة الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بخصــوص االســتثمار 
فــي األســهم محــل الطرح بعــد بــدء تداولهــا مــن قبــل مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة، وذلــك لتقييــم مــدى مالءمــة فرصــة 
االســتثمار والمعلومــات المدرجــة فــي هذه النشرة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات االســتثمارية الخاصــة بــه، بمــا فــي ذلــك المزايــا 
والمخاطــر المتعلقــة باالســتثمار فــي األســهم محــل الطرح، قد يكون االستثمار في األسهم محل الطرح مناسباً لبعــض المســتثمرين دون 
للدراسة  أو عدم االستثمار كأساس  قــرار طــرف آخر باالستثمار  المحتمليــن عــدم االعتمــاد علــى  المســتثمرين  غيرهــم، ويجــب علــى 

المفترض قيامهم بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم لالســتثمار أو علــى الظــروف الخــاصة ألولئــك المســتثمرين.

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

مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم 
كما يلي: 

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

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

http://www.wasatah.com.sa/
http://www.wasatah.com.sa/
https://ecma.int.cma.org.sa/departments/English/Departments/CFI/OMAD/Documents%20Library%20%20Private/Parallel%20Market/Horizon%20Food/www.nefaie.com
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\www.cma.org.sa
https://ecma.int.cma.org.sa/departments/English/Departments/CFI/OMAD/Documents%20Library%20%20Private/Parallel%20Market/Horizon%20Food/www.saudiexchange.sa
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حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، . 3
أو مركز اإليداع. 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. . 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل . 7

االسترشادي الستثمار االجانب غير المقيمين المسموح لهم االستثمار في السوق الموازية)ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع 
للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية االجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

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

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

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

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

)الموافق  1444/08/17هـ  الخميس  يوم  إلى  2023/03/05م(  )الموافق  1444/08/13هـ  األحد  يوم  من  الفترة  خالل  الطرح  وسيتم 
2023/03/09م(. حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن 

المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح.

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

المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م( واإليضاحات المرفقة بها. والقوائم المالية األوليه المفحوصه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )التي 
تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م( واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 
للمراجعين والمحاسبين  الهيئة السعودية  التي اعتمدتها  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  المملكة  المعتمدة في   )IFRS(
)SOCPA( وقد تمت مراجعة وفحص القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )التي تتضمن أرقام 
المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م( والقوائم المالية األوليه المفحوصه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
)التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م( من شركة المحاسبون المتحدون لإلستشارات المهنية، هذا 

وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.



جدول
جالمحتويـات

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذه النشرة وقد تختلف ظروف الشركة في 
المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات. 

وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هذه النشرة »إفــادات مســتقبلية«، والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــالل اســتخدام 
بعــض الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل »يخطــط«، »يعتــزم«، »ينــوي«، »يقــدر«، »يعتقــد«، »يتوقــع«، »مــن المتوقــع«، »يمكــن«، »مــن 
الممكــن«، »يحتمــل«، »مــن المحتمــل«، »ســوف«، »قــد«، والصيــغ النافية لها وغيرها من المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. 
وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية، لكنهــا ال تشــكل ضمانــاً أو تأكيداً ألي أداء فعلــي 
مســتقبلي للشــركة، إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى 
اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه اإلفادات صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى 
مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل فــي أقســام أخــرى فــي هذه النشرة )راجــع قســم رقم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد 
أو أكثــر مــن هــذه العوامــل، أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هذه النشرة، فإن النتائــج 

الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هذه النشرة.

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

)1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو 
حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي 
تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أوقد ال تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين 

فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء المجلس *

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاالستقاللية***صفة العضويةالمنصباألسم

بعد الطرحقبل الطرح

الملكية غير الملكية المباشرة
الملكية غير الملكية المباشرةالمباشرة

المباشرة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

0.0011%0.001387%1443/07/28109هـ )الموافق 2022/03/01م(40سعوديغير مستقلغير تنفيذيالرئيسالوليد بن خالد بن صالح الشثري****

40%503,200,000%1443/07/284,000,000هـ )الموافق 2022/03/01م(44سعوديغير مستقلتنفيذينائب الرئيساحمد بن محمد بن حسين العرفج
1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(41سعوديمستقلغير تنفيذيعضومحمد بن عبداهلل بن ابراهيم بن دايل

1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(43سعوديغير مستقلغير تنفيذيعضومنير بن أحمد بن أحمد ال غزوي
1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(44سعوديمستقلغير تنفيذيعضوحاتم بن علي بن طالب بارجاش

أمين سر مجلس اإلدارة **
1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م( 46مصريأمين سر المجلسمجدي عبداللطيف عبدالهادي **

المصدر: الشركة
)الموافق  تاريخ 1448/07/28هـ  في  وتنتهي  )الموافق 2022/03/01م(  تاريخ 1443/07/28هـ  من  )5( سنوات  لمدة خمس  أعاله  المذكورين  اإلدارة  أعضاء مجلس  انتخاب  )الموافق 2022/03/01م( على  بتاريخ 1443/07/28هـ  المنعقد  باجتماعها  للشركه  التحولية  الجمعيه  عينت   *

2027/03/01م(. 
قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م( تعيين األستاذ/ مجدي عبداللطيف عبدالهادي كأمين سر لمجلس اإلدارة.  **

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

أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.- 
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل.- 
أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 

تمثل من خالل ملكيته في شركة تبوك الزراعية والتي تمثل مانسبته 0.002673% في شركة تبوك الزراعية، مع اإلشارة إلى ان تبوك الزراعية تمتلك 50% في شركة أفاق الغذاء قبل الطرح ونسبة 40% بعد الطرح.  ****
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عنوان الشركة

شركة آفاق الغذاء 
الموقع/ المدينة الصناعية الثالثة - الدمام

ص.ب 8575 الخبر 34857
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8561000 )13( 966+ 
فاكس : 8500373 )13( 966+

 info@horizonfood.sa :البريد االلكتروني
www.horizonfood.sa :الموقع اإللكتروني

ممثل الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية

ممثل الشركة المفوض الثاني ممثل الشركة المفوض األول

االسم: أحمد بن محمد العرفج
المنصب: نائب رئيس مجلس االدارة - الرئيس التنفيذي

العنوان: المدينة الصناعية الثالثة - الدمام
ص.ب 8575 الخبر 34857

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 8500300 )13( 966+
رقم الفاكس: 8561000 )13( 966+

WWW.HORIZONFOOD.SA :الموقع االلكتروني
Ceo@Horizonfood.sa :البريد االلكتروني

االسم: الوليد بن خالد الشثري
المنصب: رئيس مجلس االدارة

العنوان: المدينة الصناعية الثالثة - الدمام
ص.ب 8575 الخبر 34857

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 4500000 )14( 966+ - تحويله 104

رقم الفاكس: 4500025 )14( 966+ 
WWW.HORIZONFOOD.SA :الموقع االلكتروني

Alwaleed_alshathri@Horizonfood.sa :البريد االلكتروني
شركة تداول السعودية )تداول السعودية(

طريق الملك فهد - العليا 6897
وحدة رقم: 15

الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية
هاتف:966920001919+
فاكس:966112189133+

 csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

 

file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\www.horizonfood.sa
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\WWW.HORIZONFOOD.SA
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\Ceo@Horizonfood.sa
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\WWW.HORIZONFOOD.SA
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\Alwaleed_alshathri@Horizonfood.sa
mailto:csc@saudiexchange.sa
http://www.saudiexchange.sa
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المستشارون

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(
الرياض 12283 - حي المروج 2207

شارع العليا العام 7459
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114944067+
فاكس: 966114944205+

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني
www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار  القانوني

مكتب مها المقرن للمحاماة واالستشارات القانونية 
مبنى 8000- طريق الملك فهد -حي العليا - الرياض

ص ب 62628 -الرياض 11595 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2785900 11 966+
فاكس: 8846574 11 966+

www.almogren.com.sa :الموقع االلكتروني
Capitalmarkets@almogren.com.sa :البريد االلكتروني

المحاسب القانوني

شركة المحاسبون المتحدون لإلستشارات المهنية
جدة - شارع حائل

ص.ب 6659 الرياض 21452 
المملكة العربية السعودية 

هاتــــف: 6534021 12 966+
فاكس: 6578957 12 966+

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

مدير االكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
مركز بن حمران، شارع التحلية، البرج »ب«، الدور السابع مكتب رقم 704

ص.ب 17381 جده 21484
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126655071+
فاكس: 966126655723+

www.nefaie.com :الموقع اإللكتروني
csu@nefaie.com :البريد اإللكتروني

تنويه 
كاًل من المستشار المالي والمستشار القانوني والمحاسب القانوني ومدير االكتتاب المذكورون أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق 
الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. وتجدراإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أوأي من أقاربهم ال يملكون أسهماً  أومصلحة 

من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

mailto:info@wasatah.com.sa
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\www.wasatah.com.sa
file:///Users/enaddhemesh/Google%20Drive/Boxes%20Work/CMC/NUMU/Horizon%20Food%20/Text/www.almogren.com.sa
file:///C:\Users\Nayf.Alabdulkarim\Desktop\Capital%20Alteration\Applications\Rights%20issues\أنعام%202021\CD\CD%204\www.rsmksa.com
mailto:info@rsmksa.com
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\www.nefaie.com
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\%20info@nefaie.com
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ملخص الطرح 
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات 
التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على المستثمرين 
المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يُبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في اسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين 

على مراعاة هذه النشرة ككل. 

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم رقم )2( )عوامل المخاطرة( قبل 
اتخاذ أي قرار استثماري في اسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة. 

تأسست شركة آفاق الغذاء )يشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( كشركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجارى 
رقم 2051220421 وتاريخ 1439/06/06هـ )الموافق 2018/02/22م( والصادر من مدينة الخبر، والمثبت عقد تاسيسها لدى كاتب 
العدل برقم 39864333 وتاريخ 1439/06/06هـ )الموافق 2018/02/22م(. وبرأس مال يبلغ واحد وثالثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً 
وأربعمائة وثمانون )31,089,480( ريال سعودي، مقسم إلى ثالث ماليين ومائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون )3,108,948( 
 ،)%1( قدرها  ملكية  ونسبة  حصة   )310,890( بعدد   - الجنسية  سعودي   - العرفج  حسين  بن  محمد  بن  أحمد  السيد  بين  حصه، 
وشركة االستثمار الخليجية لألغذية )شركة ذات مسؤولية محدودة( بعدد )30,778,590( حصة ونسبة ملكية قدرها )99%(. وبتاريخ 
1440/02/19 هـ )الموافق 2018/10/28م(. تم دخول شركة تبوك الزراعية كشريك جديد في الشركة بموجب تعديل عقد التاسيس 
المثبت لدى كاتب العدل برقم 40708496 وتاريخ 1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(، وذلك بتنازل الشريك أحمد بن محمد 
بن حسين العرفج عن كامل حصصه في راس المال إلى شركة تبوك الزراعية والتي تبلغ واحد وثالثون ألفاً وتسعة وثمانون )31,089( 
حصة كما تنازلت شركة االستثمار الخليجية عن عدد مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون ألفاً وثالثمائة وخمسة وثمانون )1,523,385( 
تبوك  وثمانمائة وتسعة وخمسون )3,077,859( حصه لشركة  ألفاً  البالغة ثالث ماليين وسبعة وسبعون  حصة من اجمالي حصصها 
للتنمية الزراعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبتاريخ 1441/10/29هـ )الموافق 2020/06/21م( تم دخول السيد أحمد 
بن محمد بن حسين العرفج كشريك من خالل تنازل شركة االستثمار الخليجية لألغذية عن كامل حصصها في رأس المال البالغة عدد 
مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون )1,554,474( حصه إلى السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج بما 

لها من حقوق وما عليها من التزامات.
بتاريخ 1443/01/06هـ )الموافق 2021/08/14م( تم زيادة رأس المال من واحد وثالثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون 
)31,089,480( ريال سعودي إلى ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين )8,000,000( سهم عادي مدفوع 
القيمه بالكامل، مع االحتفاظ برقم واسم وتاريخ السجل التجاري، وقد تم الوفاء بهذه الزيادة والبالغه ثمانية وأربعون مليوناً وتسعمائة 
وعشرة آالف وخمسمائة وعشرون )48,910,520( ريال سعودي والتي تمثل نسبة )61.14%( من إجمالي رأس المال بعد الزيادة عن 
طريق تحويل مبلغ ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون )26,444,244( ريال سعودي من الحساب 
وأربعمائة وستة  الدائن للشركاء، باإلضافة إلى اإليداع النقدي المباشر من الشركاء إلى حساب الشركة بمبلغ اثنان وعشرون مليوناً 

وستون ألفاً ومئتان وستة وسبعون )22,466,276( ريال سعودي.
 100010580 رقم  التجارة  بوزارة  العدل  كاتب  لدى  المثبت  الشركاء  قرار  2022/02/06م( صدر  )الموافق  1443/07/05هـ  وبتاريخ 
بالموافقة على تحول الشركة وفروعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وذلك بما لها من حقوق وما عليها من 

التزامات وتحول الحصص إلى أسهم تبلغ القيمة االسمية للسهم )10( ريال.
بتاريخ 1443/07/29هـ )الموافق 2022/03/02م( صدر قرار وزارة التجارة بالموافقة على إعالن تحول شركة آفاق الغذاء من شركة 

ذات مسؤولية محدودة إلى )شركة مساهمة مقفلة(.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمان ماليين )8,000,000( سهم عادى مدفوعة 

القيمة بالكامل،قيمة كل سهم عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة،

الشركة »المصدر«
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2018/02/22م(  )الموافق  1443/02/02هـ  بتاريخ  الصادر   2051220421 رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
والصادر من مدينة الخبر، والذي ينتهي بتاريخ 1444/06/06هـ )الموافق 2022/12/30م(

يتمثل النشاط الرئيسي للشركه حسب النظام األساسي في:
الزراعة والحراجة وصيد األسماك- 
التعدين واستغالل المحاجر- 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء- 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها- 
التشييد- 
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية- 
النقل والتخزين- 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام- 
المعلومات واالتصاالت- 
األنشطة العقارية- 
األنشطة العلمية والتقنية- 
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم- 
التعليم- 
أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي- 
أنشطة الخدمات األخرى- 

في حين تتمثل أنشطة الشركة حسب السجل التجاري في:
انتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة والمجمدة- 
انتاج اللحوم المبردة والمجمدة- 
تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن- 
انتاج السجق )النقانق( والهامبورجر من اللحوم، - 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمه المتبعه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه من الجهات المختصه إن وجدت.
هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمه لألنشطة الحاليه وجميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة. 
)ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم الفرعى )9-2( )الشهادات والموافقات 

والتراخيص التي حصلت عليها الشركة( من القسم )9( )المعلومات القانونيه(.
ويتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمده.

)لمزيد من التفاصيل، راجع القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة اعمالها« الفقرة الفرعية )3-7( »نموذج عمل الشركة«(.

نشاطات الُمصدر

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

االسم

بعـــد الطـــــــــــــــــرحقبــــــــــــــل الطـــــرح

عدد 
األسهم

قيمة 
األسهم 
)بالريال 
السعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

عدد 
األسهم

قيمة 
األسهم 
)بالريال 
السعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

1

أحمد بن 
محمد بن 

حسين 
العرفج

ال يوجد40%3,200,00032,000,000ال يوجد4,000,00040,000,000%50

2
شركة تبوك 

للتنمية 
الزراعية

ال يوجد40%3,200,00032,000,000ال يوجد4,000,00040,000,000%50

ال يوجد80%6,400,00064,000,000ال يوجد100%8,000,00080,000,000االجمالي

المصدر: الشركة

 المساهمون الكبار
)الذين يملكون 5% أو اكثر 

من أسهم الشركة(

ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل. رأس مال الُمصدر 

ثمانية ماليين )8,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. إجمالي عدد أسهم الُمصدر

عشرة )10( رياالت سعودية. القيمة األسمية للسهم
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مليون وستمائة ألف )1,600,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.  اجمالي عدد
االسهم المطروحة 

تمثل أسهم الطرح نسبة عشرون )20%( بالمائه من رأس مال الشركة.  نسبة االسهم المطروحة
من راس مال الُمصدر 

)37( ريال سعودي سعر الطرح 

)59,200,000( ريال سعودي اجمالي قيمة الطرح 

مليونان  البالغة حوالى   الطرح  بعد خصم مصاريف  ريال سعودي   )59,200,000( البالغة  الطرح  توزيع صافي متحصالت  يتم  سوف 
وأربعمائة ألف )2,400,000( ريال سعودي )غير شاملة ضريبة القيمة المضافة( على المساهمين البائعين وفقاً لعدد األسهم التي يملكها 
كل مساهم بائع من األسهم المطروحة ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )فضاًل راجع القسم رقم »6« استخدام 

متحصالت الطرح من هذه النشرة(.

استخدام متحصالت الطرح 

تعريف  وفق  المؤهلين  المستثمرين  فئات  على  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  يقتصر 
المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة 

في قواعد شركة تداول السعودية، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه . 2

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

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار. . 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

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

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

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

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

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. 11

فئات المستثمرين 
المستهدفين

سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً وذلك عن طريق النظام اإللكتروني الذي سيتم توفيره في الموقع اإللكتروني لدى 
مدير االكتتاب أثناء فترة الطرح، )ولمزيد من التفاصيل فضال راجع قسم 10 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« 

من هذه النشرة(.

 طريقة االكتتاب
في اسهم الطرح 

عشرة )10( أسهم الحد االدنى لعدد االسهم 
التي يمكن االكتتاب بها 

ثالثمائة وسبعون )370( ريال سعودي قيمة الحد االدنى التي 
يمكن االكتتاب بها 

ثالثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعون )399,990( سهم  الحد االعلى لعدد االسهم 
التي يمكن االكتتاب بها 

أربعة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة وثالثون )14,799,630( ريال سعودي قيمة الحد االعلى التي 
يمكن االكتتاب بها 
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سيقوم مدير االكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانه الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب تعبئة وتسليم طلب االكتتاب إلكترونياً 
من  نسخة  إرفاق  مكتتب  كل  على  يجب  كما  االكتتاب،  لمدير  اإللكتروني  الموقع  على  توفره  يتم  والذي سوف  اإللكتروني  النظام  في 
المستندات المؤيدة في النظام اإللكتروني، وتحويل مبلغ االكتتاب إلى حساب األمانة الخاص بالطرح. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم 
وسيتم  2023/03/14م(  )الموافق  1444/08/22هــ  الثالثاء  أقصاه  موعد  في  وذلك  المستثمرين  بإشعار  التخصيص  عن  اإلعالن 
تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقا لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر، وسيكون رد الفائض خالل )6( أيام 
عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح )ولمزيد من المعلومات، 

فضاًل راجع القسم رقم )10( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

 طريقة التخصيص
ورد الفائض 

تبدأ يوم االحد 1444/08/13هـ )الموافق 2023/03/05م( وتستمر حتى يوم الخميس 1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م(. فترة الطرح 

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

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة 
حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه، كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر 

من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيه.
حقوق التصويت 

يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة )المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم )ح( عدم التصرف 
في أسهمهم لمدة أثني عشر شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية »فترة الحظر«، ويجوز له التصرف في أسهمه 

بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

القيود المفروضة على 
االسهم 

لم يكن هناك سوق ألسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة 
السوق  إلى  وتقدمت  المستمرة،  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقا  الموازية  السوق  في  وطرحها  األسهم  تسجيل  بطلب 
المالية السعودية )تداول السعودية( بطلب الطرح وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. وقد تم الحصول على كافة 

الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة.

 االسهم التي سبق
للشركة طرحها 
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

الجدول الزمني المتوقع للطرح 

التاريخ الحدث 

تبدأ يوم األحد 1444/08/13هـ )الموافق 2023/03/05م( وتستمر حتى يوم الخميس 1444/08/17هـ فترة الطرح 
)الموافق 2023/03/09م(.

يوم الخميس 1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م(.اخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 

يوم الخميس 1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م(.اخر موعد لتحويل االموال 

االعالن عن التخصيص النهائي السهم الطرح واشعار 
الثالثاء 1444/08/22هــ )الموافق 2023/03/14م(المستثمرين 

يوم األربعاء 1444/08/30هـ )الموافق 2023/03/22م(.رد الفائض )ان وجد( 

التاريخ المتوقع لبدء تداول االسهم 
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع 

اإلجراءات النظامية ذات العالقة،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول 
)www.saudiexchange.sa( السعودية

 )www.saudiexchange.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع تداول السعودية اإللكتروني
النفيعى  الغذاء )www.horizonfood.sa(، والموقع اإللكترونى لشركة مجموعة  آفاق  المالية )www.wasatah.com.sa(، والموقع اإللكترونى لشركة  الوساطه  والموقع اإللكترونى لشركة 

.)www.nefaie.com( لإلستثمار

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم :

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

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

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل . 7

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

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

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

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

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير الطرح، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب 
والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح،على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد 
أقصاه الساعة الرابعة مساء من تاريخ يوم اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات المؤيد ة والمطلوبة 
حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بنا ء على ذلك في االكتتاب 

باألسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

سوف تتوفر نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين إلكترونياً وذلك من خالل النظام اإللكتروني والذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني 
لمدير اإلكتتاب خالل فترة الطرح ، و يتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا للتعليمات الواردة 
في القسم رقم )10( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة.، ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل 
الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب.، وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء 
أٍي من شروط االكتتاب.، وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب.، ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقاً 
قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة )ولمزيد من التفاصيل فضاًل، راجع قسم )10( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« 

من هذه النشرة(.



جدول
مالمحتويـات

ملخص المعلومات األساسية
يقـدم هـذا الملخـص نبـذة موجـزة عـن المعلومـات الـواردة فـي هـذه النشـرة؛ ونظـرا ألنه ملخـص فإنـه ال يشـتمل علـى كل المعلومـات التـي 
قـد تكـون مهمـة للمسـتثمرين المؤهليـن، ويجـب علـى مسـتلمي هـذه النشـرة قراءتهـا بالكامـل قبـل اتخـاذ قـرار باالستثمار فـي الشـركة. وقـد 
تـم تعريـف بعـض المصطلحـات والعبـارات المختصـرة الـواردة فـي هـذه النشـرة فـي قسـم »التعريفـات والمصطلحـات« وفـي أماكـن أخـرى 

مـن هـذه النشـرة.

نبذة عن الشركة
التجاري  بالسجل  والمقيدة  ذات مسؤولية محدودة  »المصدر«( كشركة  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  الغذاء  آفاق  تأسست شركة 
رقم 2051220421 وتاريخ 1439/06/06هـ )2018/02/22م( والصادر من مدينة الخبر، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل برقم 
39864333 وتاريخ 1439/06/06هـ )الموافق 2018/02/22م( وبرأس مال يبلغ واحد وثالثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون 
)31,089,480( ريال سعودي، مقسم إلى ثالث ماليين ومائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون )3,108,948( حصه، قيمة كل حصة 
منها عشرة )10( رياالت، بين السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج - سعودي الجنسية - وشركة االستثمار الخليجية لألغذية )شركة 

ذات مسؤولية محدودة(. وفق التالي :

القيمه اإلسميهقيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيهالمســـــــــــــــاهمون
)ريال سعودي(

131,08910310,890%سعوديأحمد بن محمد بن حسين العرفج

993,077,8591030,778,590%سعوديهشركة االستثمار الخليجية لألغذية

1003,108,94831,089,480%المجموع
المصدر: الشركة

و تم دخول شركة تبوك الزراعية كشريك جديد في الشركة بموجب تعديل عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل برقم 40708496 وتاريخ 
1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(، من خالل وذلك بتنازل السيد الشريك أحمد بن محمد بن حسين العرفج عن كامل حصصه 
في راس المال إلى شركة تبوك الزراعية بعدد والتي تبلغ واحد وثالثون ألفاً وتسعة وثمانون )31,089( حصة كما تنازلت شركة االستثمار 
الخليجية عن عدد مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون ألفاً وثالثمائة وخمسة وثمانون )1,523,385( حصة من إجمالي حصصها البالغة ثالث 
ماليين وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون )3,077,859( حصه لشركة تبوك للتنمية الزراعية بما لها من حقوق وما عليها من 

التزامات. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

القيمه اإلسميهقيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيهالمســـــــــــــــاهمون
)ريال سعودي(

501,554,4741015,544,740%سعوديهشركة تبوك للتنمية الزراعية

501,554,4741015,544,740%سعوديهشركة االستثمار الخليجية لألغذية

1003,108,94831,089,480%المجموع
المصدر: الشركة

تنازل شركة  العرفج كشريك من خالل  السيد أحمد بن محمد بن حسين  )الموافق 2020/06/21م( تم دخول  وبتاريخ 1441/10/29هـ 
وأربعة  وأربعمائة  ألفاً  وأربعة وخمسون  والبالغة عدد مليون وخمسمائة  المال  الخليجية لألغذية عن كامل حصصها في رأس  االستثمار 
وسبعون )1,554,474( حصه إلى السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ليكون هيكل ملكية 

الشركة كالتالي:

القيمه اإلسميهقيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيهالمســـــــــــــــاهمون
)ريال سعودي(

501,554,4741015,544,740%سعوديهشركة تبوك للتنمية الزراعية

501,554,4741015,544,740%سعوديأحمد بن محمد بن حسين العرفج

1003,108,94831,089,480%المجموع
المصدر: الشركة
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وأربعمائة وثمانون  وتسعة وثمانون ألفاً  بتاريخ 1443/01/06هـ )الموافق 2021/08/14م( تم زيادة رأس المال من واحد وثالثون مليوناً 
)31,089,480( ريال سعودي إلى ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، ليرتفع بذلك عدد الحصص من ثالث ماليين ومائة وثمانية 
ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون )3,108,948( حصة إلى ثمانية ماليين )8,000,000( حصة مدفوع القيمه بالكامل، قيمة كل حصة عشرة 
)10( رياالت، مع االحتفاظ برقم واسم وتاريخ السجل التجاري، وقد تم الوفاء بهذه الزيادة والبالغه ثمانية وأربعون مليوناً وتسعمائة وعشرة 
آالف وخمسمائة وعشرون )48,910,520( ريال سعودي والتي تمثل نسبة )61.14%( من إجمالي رأس المال بعد الزيادة عن طريق تحويل 
مبلغ ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون )26,444,244( ريال سعودي من أرصدة مطلوبة إلى أطراف 
ذات عالقة، باإلضافة إلى اإليداع النقدي المباشر من الشركاء إلى حساب الشركة بمبلغ اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألفاً 

ومئتان وستة وسبعون )22,466,276( ريال سعودي. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

القيمه اإلسميهقيمة الحصةنسبة التملكالجنسيهالمســـــــــــــــاهمون
)ريال سعودي(

501040,000,000%سعوديهشركة تبوك للتنمية الزراعية

501040,000,000%سعوديأحمد بن محمد بن حسين العرفج

10080,000,000%المجموع
المصدر: الشركة

وبتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م( صدر قرار الشركاء المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة رقم 100010580 بالموافقة 
على تحول الشركة وفروعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات 

وتحول الحصص إلى أسهم تبلغ القيمة االسمية للسهم )10( ريال.

بتاريخ 1443/07/29هـ )الموافق 2022/03/02م( صدر قرار وزارة التجارة بالموافقة على إعالن تحول شركة آفاق الغذاء من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى )شركة مساهمة مقفلة(.

وبتاريخ 1443/09/06هـ )الموافق 2022/04/07م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد مليون وستمائة ألف )1,600,000( 
سهم عادي تمثل نسبة )20%( من إجمالي رأس مال الشركة )لالكتتاب األولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمان ماليين )8,000,000( سهم عادى مدفوعة القيمة 
بالكامل،قيمة كل سهم عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، 
ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها. 
تستحق اسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها )فضاًل راجع قسم 

رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.
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هيكل الملكية قبل وبعد الطرح
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية قبل وبعد الطرح: 

المساهمون
عدد األسهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم

القيمة 
اإلجمالية 
اإلسمية 

)ريال 
سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
عدد األسهمغير المباشرة

القيمة 
اإلجمالية 
اإلسمية 

)ريال 
سعودي(

نسبة 
الملكيه 
المباشرة

نسبة 
الملكيه 

غير 
المباشرة

400%5003,200,00032,000,000%4,000,00040,000,000شركة تبوك للتنمية الزراعية*1.

400%5003,200,00032,000,000%4,000,00040,000,000أحمد بن محمد بن حسين العرفج2.

200%1,600,00016,000,000----الجمهور3.

100%10008,000,00080,000,000%8,000,00080,000,000المجموع
المصدر: الشركة

شركة تبوك للتنمية الزراعية تأسسـت كشـركة مسـاهمة سـعودية بموجـب المرسوم الملكي رقم )م/11( بتاريـخ 1403/06/07هـ الموافـق 1983/04/22م بالموافقـة علـى الترخيـص   *
بتأسـيس الشـركة والتـي تـم قيدهـا بالسـجل التجـاري بمدينـة تبوك بموجـب شـهادة السـجل التجـاري رقـم 3550005403 وتاريـخ 1404/08/15هـ الموافـق1984/05/17م، ويقـع مقـر 
المركـز الرئيـسي للشـركة فـي مدينـة تبوك طريق حالة عمار قبل بئر بن هرماس ص.ب 808 تبوك71421 المملكة العربية السعودية، وتشارك في عدة شركات وجمعيات سعودية منها 
شركة جنات لإلستثمار الزراعى بنسبة 27.8% وشركة المجموعة الزراعية السعودية )ساق( بنسبة 33.33% وشركة شرق أسيا لإلستثمار الزراعي بنسبة 28.57% وشركة الخليج التقنية 
للطاقة المستدامة بنسبة 50%، وتعتبر تبوك الزراعية من أكبر المشاريع البستانية في الشرق األوسط حيث تمتلك حوالى مليون شجرة فاكهة مزروعة في مساحة 1,151 هكتار، ولديها 
حوالى 200 محور و125 بئر إلنتاج محاصيل القمح والشعير والبرسيم والذرة والمحاصيل الجذرية. وكما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، ال يوجد لدى شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهمون 

كبار الذين يملكون خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة.

أنشطة الشركة الرئيسية 
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 2051220421 الصادر بمدينة الخبر بتاريخ 1443/02/02هـ )الموافق 2018/02/22م(، 
والذي ينتهي بتاريخ 1444/06/06هـ )الموافق 2022/12/30م(، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في انتاج أنواع الدواجن 
اللحوم والدواجن، وانتاج السجق  اللحوم المبردة والمجمدة، وتقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف  واألرانب والطيور المبردة والمجمدة، وإنتاج 

)النقانق( والهامبورجر من اللحوم.

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

الزراعة والحراجة وصيد األسماك- 
التعدين واستغالل المحاجر- 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء- 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها- 
التشييد- 
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية- 
النقل والتخزين- 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام- 
المعلومات واالتصاالت- 
األنشطة العقارية- 
األنشطة العلمية والتقنية- 
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم- 
التعليم- 
أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي- 
أنشطة الخدمات األخرى- 
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وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمه المتبعه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه من الجهات المختصه إن وجدت. 

هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمه لألنشطة الحاليه والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة. 
)ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم الفرعى )9-2( )الشهادات والموافقات 

والتراخيص التي حصلت عليها الشركة( من القسم )9( )المعلومات القانونيه(.

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمده.

)لمزيد من التفاصيل، راجع القسم رقم )3( خلفية عن الشركة وطبيعة اعمالها الفقرة الفرعية رقم )3-7( نموذج عمل الشركة(.

رسالة المصدر واستراتيجيته العامة

رسالة الشركة	. 

تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية بجوده عاليه، لتكون منتجاتنا اساسية لدى المستهلك.

رؤية الشركة	. 

أن تكون الشركة الرائدة في صناعة قوالب الشاورما، وتحقيق زيادة في العائد على المدى الطويل للمساهمين، وذلك من خالل ريادتنا 
واسبقيتنا في صناعة قوالب الشاورما وتطويرها.

استراتيجية الشركة	. 

تتبنى الشركة استراتيجيات األعمال التالية:

الوصول إلى انتاج 50 طن يومي من قوالب الشاورما.- 
التركيز على قناة الخدمات الغذائية )المطاعم-الفنادق-التموين(.- 
تشغيل المصنع التابع للشركة بورديتي عمل )16ساعه عمل( - 
رفع نسبة السعودة لتصل إلى 70% في االدارات و50% في االنتاج - 
تنوع المنتجات لتصل إلى اكثر من عشرين منتج مع تركيزنا على منتجنا الرئيسي )قوالب الشاورما( - 
تطبيق وسائل التقنيه في االنتاج والتوزيع والتوريد - 
بناء الثقه لدى المستهلك بتقديم خدمات ذات جوده - 
الدخول في قطاع التجزئه - 
انهاء اعمال توسعة المصنع التابع للشركة بنهاية 2022م - 
االبتكار في تقديم المنتجات الغذائيه التي تتطلبها االسواق واستبعاد المنتجات ذات المنافسه العاليه والمتكرره في االسواق - 

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

تمتلك الشركة مصنع في صناعة قوالب الشاورما ويعد المصنع األول في المملكة العربية السعودية المتخصص في تلك الصناعة - 
وتمتلك الشركة القدره على صناعة قوارب الشاورما باالحجام واالضافات المطلوبه من العميل

عدم وجود منافس فعلي أو مصنع متخصص في الوقت الحالي - 
حصلت الشركة على اعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام لمدة خمس سنوات - 
حاجة السوق الماسة لمنتجات تلك الصناعة )قوالب الشاورما الجاهزة( حيث يوجد اكثر من 15 الف منفذ لبيع الشاورما )حجم - 

سوق الشاورما( وتزايدات الحاجه لتلك المنافذ لتوفير تكاليف االيدي العاملة وتخفيض المصاريف وبالتالي هناك اقبال يفوق فيه 
الطلب عن المعروض 

تنوع ايرادات الشركة بين المبيعات المحليه والتصدير لدول الخليج حيث لدى الشركة مايقرب من 350 عميل داخل المملكة العربية - 
السعودية واكثر من 20 عميل خارج المملكه في دولة الكويت ودولة االمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين مما يدعم استقرار 

ونمو المبيعات
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صعوبة الحصول على صناع متخصصين لتجهيز قوالب الشاورما في منافذ البيع وباألخص بعد رسوم المقابل المالي - 
تتمتع المنتجات الخاصة بالشركة بصالحية تصل إلى تسع اشهر من تاريخ اإلنتاج - 
توسعت كثير من منافذ البيع افتتاح فروع أخرى بناء على تامين منتجاتها من المصنع التابع للشركة - 
أوصت وزارة البلدية والشؤون القروية ممثلة في أمانة منطقة الرياض بأهمية وجود مصانع متخصصه في صناعة الشاورما نظرا - 

لما تشكله الشاورما من 80% من حاالت التسمم الغذائي 
تمتلك الشركة معدات وآالت حديثه وخطوط إنتاج من آخر ما توصلت له التكنولوجيا في مجال تصنيع وتجهيز اللحوم بما يقارب - 

من 45 مليون ريال 
 - IS09001-1800-HACCP الشركة حاصله على جميع التراخيص النظامية األزمة وحاصله على شهادات االيزو في مجال األغذية
تمتلك الشركة مصنع على مساحه 20 ألف متر مربع- 
لدى الشركة فريق عمل يمتلك خبره واسعه في مجال تجهيز وحفظ اللحوم - 
لدى الشركة منتجات جديده لم يتم طرحها في األسواق السعودية - 

قيم الشركة 

الريادة: كوننا أول مصنع متخصص في صناعة قوالب الشاورما، لذا يجب أن نبحث دائما عن طريق تطوير عملنا لنكون في ريادة - 
تلك الصناعة.

االهتمام بالعمالء: يجب أن نتجاوز توقعات عمالؤنا من حيث جودة المنتجات بدءاً من المادة الخام حتى وصولها لشكلها النهائي.- 
األمانة: يجب أن نكون صادقين وشفافين في توصيل المعلومة وان نعمل في كل ماهو صحيح وان نتحرى األمانه دائما.- 
االبتكار والتطوير: يجب أن نعمل بشكل متواصل لمواكبة متغيرات السوق وان نسعى باستمرار لتحسين وتطوير خطوط إنتاجنا مما - 

ينعكس على تطوير المنتجات
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ملخص المعلومات المالية 
إن ملخص المعلومات المالية أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021م )التي تتضمن أرقام 
المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م( واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2022م )التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م(.

توضح قوائم الدخل الشامل والمرفقة أدناه األداء التشغيلي للمصدر:

قائمة الدخل الشامل )ريال سعودي(

السنه المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنه المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

27,241,67653,752,42022,110,35335,698,260اإليـــــرادات*

)27,056,198()15,178,435()36,689,641()19,396,466(تكلفة اإليـــرادات

7,845,21017,062,7796,931,9188,642,062مجمل الربـــــح
3,686,319)3,200,302()6,338,228()4,493,965(مصروفات عموميه وإداريه

3,351,24510,724,5513,731,6164,955,743الربـــح التشغيلي
-139,260279,24617,410إيرادات أخرى

13,246)13,826()143,236()117,372(أعباء تمويلية 

3,373,13310,860,5613,735,2004,942,497صــافى الربح قبل الزكاة
261,165)111,000()297,917()87,212(الزكاة

3,285,92110,562,6443,624,2004,681,332صــافى ربح السنه
-)34,859(-الدخــل الشامل األخر

3,285,92110,527,7853,624,2004,681,332إجمالي الدخل الشامل للسنه
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والقوائم المالية المفحوصه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

يعود السبب األساسي في ارتفاع اإليرادات بشكل ملحوظ خالل العام المالي 2021م مقارناً بعام 2020م إلى زيادة عدد العمالء والتوسع في المناطق الجغرافيه وتعدد قنوات البيع، )ولمزيد   *
من المعلومات، برجاء مراجعة القسم رقم »3« »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«

قائمة المركز المالي )ريال سعودي(
السنه المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

السنه المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

)مفحوصة(

17,366,76733,703,88826,433,675مجموع الموجودات المتداولة 

45,838,03857,522,56166,930,095مجموع الموجودات غير المتداولة

63,204,80591,226,44993,363,770مجموع الموجودات 
36,572,9075,843,3043,179,809مجموع المطلوبات المتداولة

332,0111,172,0991,291,583مجموع المطلوبات غير المتداولة

36,904,9187,015,4034,471,392مجموع المطلوبات
26,299,88784,211,04688,892,378حقوق المساهمين 

63,204,80591,226,44993,363,770مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والقوائم المالية المفحوصه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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ملخص قائمة التدفقات النقدية )ريال سعودي(

السنه المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنه المالية 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

)4,353,971(856,37813,459,8595,725,868صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 

)10,795,057()4,948,576()14,287,404()13,778,528(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

)12,600(13,718,81517,655,412160,787صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021م، والقوائم المالية المفحوصه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

مؤشرات األداء الرئيسية
السنه المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

السنه المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م

)مفحوصة(

61.45%97.32%ال ينطبقمعدل النمو في اإليرادات

24.21%31.74%28.80%هامش مجمل الربح

29.17%221.45%ال ينطبقمعدل النمو في صافي الدخل 

0.475.778.31نسبة التداول )مره(

38.24%58.92%43.10%اإليرادات/إجمالي األصول 

5.03%8.33%140.32%نسبة إجمالي االلتزامات/ حقوق الملكية

4.79%7.69%58.39%نسبة إجمالي االلتزامات /إجمالي األصول

1.7113.0020.88مكرر األصول / االلتزامات )مره(
5.01%11.58%5.20%العائد على األصول 

5.27%12.54%12.49%العائد على حقوق الملكية 
المصدر: الشركة
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ملخص عوامل المخاطرة:
المخاطر المتعلقة بالُمصدر  	

المخاطر المتعلقة بطبيعة المواد الغذائية - 
مخاطر تركز إيــرادات الشركة- 
المخاطر المتعلقة بتلوث منتجات اللحوم- 
المخاطر المتعلقة بأمراض الدواجن- 
المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار األعالف- 
المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وموردي المواد الخام من الخارج- 
المخاطر المتعلقة بالتوزيع والنقل لمنتجات الشركة- 
مخاطر تقادم المخزون- 
مخاطر االعتماد على الموردين الرئيسيين- 
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء- 
المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة- 
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة - 
مخاطر التشغيل وانقطاع األعمال غير المتوقع- 
المخاطر المتعلقة بالعقود واالتفاقيات الجوهرية- 
مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة- 
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة- 
المخاطر المرتبطة بالتمويل - 
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت- 
مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة- 
مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة - 
المخاطر المتعلقة باالئتمان والذمم المدينة- 
المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على تحديد تفضيالت ورغبات المستهلكين المتغيرة- 
مخاطر العيوب المصنعية في منتجات الشركة- 
مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها- 
مخاطر اعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذين- 
المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين- 
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين وسوء سلوكهم- 
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية- 
مخاطر عدم القدرة على المحافظة أو زيادة القوة العاملة المؤهلة للشركة- 
مخاطر ارتفاع رسوم العمالة- 
مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة بصورة مستمرة- 
المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات- 
المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية- 
المخاطر المتعلقة باإلعفاءات الجمركية - 
مخاطر قصور الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة- 
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 - )IFRS( المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي
المخاطر المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة )VAT( وتأثيرها على أسعار منتجات الشركة- 
مخاطر أنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة- 
مخاطر عدم االلتزام بالئحة حوكمة الشركات- 
المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات- 
المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية- 
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية- 
المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامه بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة - 

فيروس كورونا )كوفيد 19(
مخاطر التغيرات في األنظمة ذات العالقة- 
المخاطر المتعلقه باألصول الثابته- 
المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية- 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر 	
مخاطر تغير البيئة التنظيمية- 
المخاطر السياسية واالقتصادية- 
مخاطر البيئة التنافسية- 
مخاطر فرص النمو- 
المخاطر المتعلقة بتوفر البضائع وسالسل اإلمداد - 
المخاطر المتعلقة بالكلفة العالية ألسعار الطاقة المستقبلية- 
المخاطر الطبيعية للفيضانات والزالزل وغيرها من األحداث- 
المخاطر المتعلقة باالستيراد- 
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة- 
المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية- 

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة 	
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم- 
مخاطر السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين- 
مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين- 
مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركة- 
مخاطر عدم توزيع األرباح- 
مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال- 
مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح أو بعد انتهاء فترة الحظر- 
مخاطر سيولة أسهم االكتتاب- 
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية- 
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم- 
مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية- 
مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية- 
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التعريفات والمصطلحات



2
جدول

المحتويـات

التعريفات والمصطلحات - 1

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

التعريفات والمصطلحات(: 1الجدول رقم )

التعريف  المصطلح أو
االختصار المعرف

شركة آفاق الغذاء - شركة مساهمه سعودية مقفله الشركة أو المصدر

إدارة شركة آفاق الغذاء  اإلدارة أو اإلدارة العليا

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د(. المجلس أو مجلس اإلدارة 

النظام األساسي للشركة. النظام األساسي 

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً( بالمملكة العربية السعودية. وزارة التجارة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً( بالمملكة العربية السعودية. وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمملكة العربية السعودية. مدن

الطرح األولى لعدد مليون وستمائة ألف )1,600,000( سهم بقيمة اسميه تبلغ )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمثل )%20( 
من راس مال الشركة الطرح 

مليون وستمائة ألف )1,600,000( سهم عادى من أسهم الشركة. أسهم الطرح/ أسهم 
االكتتاب

100% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ ثمانية ماليين )8,000,000( سهم عادي متساوي القيمة.  أسهم المساهمين
الحاليين قبل الطرح

)الموافق  1444/08/17هـ  الخميس  يوم  حتى  وتستمر  2023/03/05م(  )الموافق  1444/08/13هـ  االحد  يوم  من  تبدأ  التي  الفترة 
2023/03/09م(. فترة الطرح

هو تاريخ نهاية فترة الطرح في يوم الخميس 1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م(. تاريخ اإلقفال

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

سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية. السهم

سبعة وثالثون )37( ريال سعودي لكل سهم. سعر الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها. متحصالت الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. القيمة االسمية 

الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص 

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

المساهمون المبين أسمائهم في القسم رقم )4-1( في هذه النشرة )هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح(. المساهمون الحاليون

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

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته. نظام العمل 

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

)الموافق  1437/01/28هـ  بتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق2016/05/02م( وأي تعديل يطرأ عليه. نظام الشركات
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3المحتويـات

التعريف  المصطلح أو
االختصار المعرف

القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من عام 2021م واإليضاحات المرفقة بها، والتي تتضمن 
أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية المفحوصه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022م، واإليضاحات المرفقة بها »والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعيين 

.»)IFRS( والمحاسبين

القوائم المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، ومايطرأ عليه من تعديالت.  نظام السوق المالية 

التقويم الهجري هـ

التقويم الميالدي م

وتاريخ   2017-123-3 القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ،  المالية الصادرة بالمرسوم  بناًء على نظام السوق  1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( 

والمعدلة بقرار مجلس الهيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة 

نشرة اإلصدار هذه، وهي الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق الموازية، وذلك بموجب قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. نشرة اإلصدار أو النشرة 

شركة الوساطة المالية »وساطة كابيتال«. المستشار المالي 

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار مدير االكتتاب

نمــوذج طلــب االكتتــاب الــذي ينبغــي علــى مــن يرغــب باالكتتاب بأسهم الطرح مــن المســتثمرين المؤهليــن تعبئتــه الكترونياً وتقديمــه 
لمدير االكتتاب نموذج طلب االكتتاب

مجلس إدارة الشركة. المجلس أو مجلس اإلدارة

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

شركة تداول السعودية »سوق األوراق المالية السعودية« هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق أو تداول 
السعودية

شركة تداول السعودية )شركة السوق المالية السعودية سابقاً(، المؤسسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29هـ )الموافق 
2007/03/19م(، وذلك تنفيذاً لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق 

لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها.
شركة تداول السعودية

لمالية وااللتزامات  الثامن من »قواعد طرح األوراق  الباب  التي تم تسجيلها وقبول طرحها بموجب  تتداول فيها األسهم  التي  السوق 
المستمرة«. السوق الموازية 

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. تداول 

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية 

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

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة 
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المحتويـات

التعريف  المصطلح أو
االختصار المعرف

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

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

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. . 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

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

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

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

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

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

فئات المستثمرون المؤهلون

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر. . 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر. . 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر. . 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1، 5 أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

الجمهور

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة)ح( في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة مسبقة 

من الهيئة.
فترة الحظر 

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. المساهم أو المساهمون

كل شخص يستثمر في األسهم محل الطرح. المستثمر 

المملكة العربية السعودية. المملكة

هي مجموعة من المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم المطروحة  عوامل المخاطرة

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

.)International Financial Reporting Standards( مثل مسألة الزكاة

المعايير المحاسبية 
الدولية إلعداد التقارير 

)IFRS( المالية 

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

السنة المالية/ السنوات 
المالية

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين
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التعريف  المصطلح أو
االختصار المعرف

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 
2015/11/10م(  )الموافق  1437/1/28هـ  وتاريخ  م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناء  2017/02/13م(، 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/01/24هـ الموافق )2022/08/22م(.
الئحة حوكمة الشركات 

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( القائم على 
قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/05/12هـ )الموافق 1994/10/27م(، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
بالمملكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة 

على أساس نطاقات محددة هي البالتيني واألخضر واألحمر.

نطاقات 

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

 هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك

الريال السعودي - العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. الريال 

الدوالر األمريكي - العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر

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

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة 
الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقد 

قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والذي بدأ تطبيقها من شهر يوليو 2020م. 

 ضريبة القيمة
 )VAT( المضافة

فرع شركة آفاق الغذاء مطعم دونراتي 

دونر كباب هو نوع من الكباب، مصنوع من اللحم المطبوخ على المشواة العمودّية. يُقلّب اللحم المتّبل والمكّدس على شكل مخروط مقلوب 
ببطء على المشواة بجوار عنصر الطهي العمودّي. ثّم تُقّطع الطبقة الخارجّية إلى شرائح رقيقة أثناء الطهي. دونر كباب



6

عوامل المخاطرة



جدول
7المحتويـات

عوامل المخاطرة- 2

إن االستثمار في األسهم التي سيتم طرحها ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين القادرين على 
تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه. 

يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم طرحها دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل 
المخاطرة المبينة في أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار،علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها 

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

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

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

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم 
يتسنى إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق 

وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه. 

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف 
تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم طرحها.

تلك  ذلك  بما في  والشكوك اإلضافية،  المخاطر  أن  كما  أهميتها.  يعبر عن مدى  بترتيب ال  أدناه مقدمة  المبينة  والشكوك  المخاطر  إن 
المخاطر غير المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بالُمصدر 2-1

المخاطر المتعلقة بطبيعة المواد الغذائية  2-1-1
منتجات  وتتمثل  والمجمدة،  المبردة  والدواجن  اللحوم  وتغليف  وتقطيع  وتجهيز  وتصنيع  إنتاج  في  الشركة  ألعمال  العامه  الطبيعة  تتمثل 
الشركة في العالمة التجارية أسكندر »Iskender« وهى عالمه تجاريه مسجله مملوكه للشركه، وتنتج الشركة قوالب الشاورما الدجاج واللحم 
والحاشي بجميع أحجامها وكذلك قوالب الدونر كباب »Doner kebab« بجميع أحجامها، ولدى الشركة خلطات وتتبيالت جاهزه، إضافة 
إلى تمكنها من صنع خلطات خاصه للعمالء بناء على رغباتهم. ونظرا إلى النشاط الرئيسي للشركة فإنها بحاجه إلى توفير وسائل تخزين 
وحفظ الطعام بجوده عاليه مع مراعاة أحجام المخزون ومدة الصالحية لكل صنف منتجاتها. كذلك تعتمد الشركة على وسائل نقل مبرده 
لتوزيع ونقل منتجاتها بشكل يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وقوامها المطلوب. كما تحتفظ الشركة بمخزون من المواد األولية ومخزون 
تقادم في  القادمة فسينتج عنه  الفترات  المتوقع خالل  أقل من  الشركة  المصنع، وفي حال كانت مبيعات  الصنع في  تامة  المنتجات  من 
المخزون وذلك في حالة اقتراب صالحية المنتجات من االنتهاء، مما يجبر الشركة على التخلص من المنتجات منتهية الصالحية علماً بأن 
مدة صالحية المنتجات تتراوح بين 9 أشهر إلى 12 شهراً، وفي حال اضطرت الشركة إلى التخلص من المنتجات منتهية الصالحية سوف 
ينتج عنه ارتفاع في تكاليف المبيعات، والذي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر تركز إيــرادات الشركة 2-1-2
تتمثل الطبيعة العامه ألعمال الشركة في تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن الباردة والمجمدة وذلك إلنتاج وتصنيع قوالب الشاورما الدجاج 
واللحم والحاشي بجميع أحجامها وكذلك قوالب الدونر كباب » Doner kebab« بجميع أحجامها، ولدى الشركة خلطات وتتبيالت جاهزه 
إضافة إلى عمل وتصنيع خلطات خاصه للعمالء، وتتمثل منتجات الشركة في العالمة التجارية أسكندر »Iskender« وهي عالمه تجاريه 

مسجله مملوكه للشركه، ولمزيد من المعلومات، برجاء مراجعة الفقرة الفرعية »3-7« )نموذج عمل الشركة(.



8
جدول

المحتويـات

ويوضح الجدول التالي تحليلي اإليرادات من المنتجات الرئيسية ونسبتها من إجمالي اإليرادات:

تركيز اإليرادات(: 2الجدول رقم )

المنتـــــج
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م2021م2020م

النسبةالمبلـــغالنسبةالمبلـــغالنسبةالمبلـــغ

83.38%76.4729,766,416%41,105,283 78.73%21,446,334 شاورما دجاج 

12.34%17.494,405,904%9,400,790 16.21%4,416,023 شاورما لحم 

4.27%4.581,525,940%2,463,440 2.12%576,912 شاورما دونر

0.00%-1.46%782,907 2.95%802,407 مبيعات المطعم 

100.00%100.0035,698,260%53,752,420 100.00%27,241,676 اإلجمالي
المصدر: الشركة

وكما هو موضح أعاله، فإن شاورما الدجاج تمثل نسبة 79% و76% و84% من مبيعات الشركة خالل األعوام 2020م و2021م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، وقد تتأثر مبيعات الشركة من المنتجات الرئيسية بعدة عوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تغير 
تفضيالت المستهلكين أو ظهور منافسين جدد هذا باإلضافة إلى توقف مطعم الشركة عن العمل خالل النصف األول من عام 2022م، وتنوى 
الشركة إغالق المطعم بشكل نهائي، وعليه في فشل الشركة في تنويع مصادر إيراداتها والتخفيف من درجة التركز في العمالء واإليرادات 

أو تأثر مصادر اإليراد الُكبرى بالسلب فسوف يؤثر سلبيا وجوهريا على نشاط الشركة وعملياتها ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتلوث منتجات اللحوم 2-1-3
قـد تحتـوي منتجـات اللحـوم علـى كائنـات مجهريـة مسـببة لألمـراض، وحيـث أن هـذه الكائنـات المجهريـة قـد تتواجـد فـي البيئـة، تكـون 
هنـاك مخـاوف مـن احتماليـة وجودهـا فـي منتجـات اللحـوم المصنعـة والتـي تنتجهـا الشـركة كنتيجـة آللية صنـع األغذية. باإلضافـة إلـى 
ذلـك، يمكـن أن يتعـرض المنتـج للتلـوث بسـبب اسـتخدام المـواد مثـل المعـادن أو البالسـتيك أو غيرهـا مـن المـواد المسـتخدمة فـي مصانـع 
الشـركة أثنـاء إعـداد تلـك األغذيـة. وكذلـك قـد تتأثـر منتجـات الشـركة بالمـواد الملوثـة أو المسـتخدمة بعـد شـحنها لعمالء الشـركة أو 
المسـتهلكين أو األطـراف الخارجيـة، وقـد تتحمـل الشـركة مسـؤولية ذلـك سـواء كان التقصيـر مـن قبـل الشـركة أو عمالئهـا أو المسـتهلكين 
أو األطـراف األخـرى. كمـا أن انتشـار أخبـار عـن وجـود منتجـات ملوثـة أو أمـراض ناتجـة عـن تلـوث المنتجـات الغذائيـة سـوف يكـون لـه تأثيـر 
سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة وسـمعتها. هـذا وتحـرص الشـركة علـى التقيـد بالمعاييـر المعتمـدة مـن أجـل تقليـل كميـات اللحـوم 
التـي يتـم إتالفهـا، والتقيـد بالكميـات المحـددة وفقـاً ألحـدث المعاييـر، وخاصـة نظـام للمعاييـر التـي تضعهـا الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء. 
والتزمـت الشـركة بإنشـاء مصنـع اللحـوم الخـاص بهـا وفق النظام الصحـي والنظـام البيئـي المعتمـد، والـذي يمثـل العامـل المهـم فـي تلـوث 
المصانـع وارتفـاع نسـب الحمـل البكتيـري بهـا، حيـث تـم تصميـمه وفقاً ألحدث التقنيات التكنولوجية وبشـكل احترافـي يمنـع انتشـار أو خـروج 
األبخـرة منـه. كمـا تـم تصميـم المصنـع كوحـدة تبريـد متكاملـة ويشـمل ذلـك منطقـة التعبئـة واإلنتـاج حيـث يمكنـك التحكـم بدرجـة الحـرارة 
إلـى مـا دون العشـر درجـات مئويـة، وبالتالـي تكـون الشـركة ملتزمـة بالمعاييـر السـعودية فيمـا يخـص درجـات الحـرارة المطلوبـة فـي صـاالت 
اإلنتـاج والتعبئـة بمصانـع اللحـوم. كذلـك تلتـزم الشـركة بالمعاييـر التـي تضعهـا الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء فـي كافـة المراحـل التصنيعيـة 
المتبعـة فـي مصنـع اللحـوم ومصانعهـا األخـرى. وبالرغـم مـن اتخـاذ الشـركة للتدابيـر الالزمة مـن أجـل تالفـي التلـوث فـي منتجـات اللحـوم 
المصنعـة لديهـا وبالتالـي وجـوب إتالفها ومـا يترافـق مــع ذلــك مــن مخاطــر أخــرى، إال أن الشــركة قــد تضطــر فــي المســتقبل فــي حــال 
تلــوث منتجاتهــا أو تلفهــا إلــى ســحب منتجاتهــا مــن الســوق أو إلـى إغـالق مصانعهـا، ممـا قـد ينتـج عنـه نشـوء مطالبـات ضـد الشـركة 
وتكبدهـا لخسـائر عاليـة متمثلـة بإتالف مخـزون المنتـج أو هبـوط فـي المبيعـات أو فقـدان العمـالء إمـا بسـبب عـدم توفـر المنتـج أو بسـبب 
الدعايـة السـلبية التـي قـد تضـر بسـمعة الشـركة وبثقـة المسـتهلكين بمنتجاتهـا. إن حـدوث أي مـن العوامـل المذكـورة أعـاله سـيكون لـه تأثيـر 

سـلبي جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بأمراض الدواجن 2-1-4
يتعمد نشاط الشركة على المنتجات الحيوانية من دواجن ولحوم حمراء، ولذلك نجد أن منتجات الشركة الرئيسية معرضه لخطر اإلصابة 
باألوبئة، حيث أثرت إنفلونزا الطيور على صناعة الدواجن محليا وعالميا، كما شهد العالم تناقص في إعداد الطيور وانتشار الوباء بين 
الطيور حتى أصاب العاملين والمربين لهذه الدواجن. مما تسبب بعزوف وإعراض المستهلكين عن شراء منتجات الدواجن ومشتقاتها خوفا 
من تعرضهم لإلصابة بالفايروس، وأثر ذلك بشكل مباشر على الشركات العاملة بالقطاع، كما ال تستطيع الشركة ضمان عدم تأثر مورديها 
بأمراض الدواجن مستقبال أو عدم صدور قرار من حكومة المملكة يخص وقف االستيراد من بعض الدول التي تتعامل معها الشركة أو عدم 
تأثر الطلب المحلي على منتجات الدواجن في المملكة. وفي حال حدوث وانتشار أمراض تتعلق بالدواجن فأن من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي 

وجوهري على نشاط الشركة.
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المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار األعالف 2-1-5
تؤثر أسعار األعالف على ربحية الشركة بشكل مباشر حيث في حال ما ارتفعت أسعار األعالف سيقوم موردي اللحوم والدواجن التي تتعامل 
معهم الشركة برفع أسعار منتجاتهم تماشيا مع االرتفاع في أسعار األعالف من أجل تحقيق هوامش ربح مجزية، هذا وقد يتأثر المعروض 
من األعالف بمجموعة عوامل منها أحوال الطقس العالمية كالظروف المناخية السيئة التي قد ينجم عنها تغير الظروف الزراعية، كـشح 
األمطار وبالكوارث الطبيعية كالحرائق وبالتالي في حال ارتفعت أسعار األعالف فأنه سوف يؤثر بشكل سبلي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وموردي المواد الخام من الخارج 2-1-6
تعتمد عمليات الشركة على مدى استمرارية حصولها على اإلمدادات الكافية من المواد الخام المستخدمة في عملية إنتاجها مثل الدواجن 
واللحوم والتوابل واللفات الالصقة باإلضافة إلى قطع غيار اآلالت. وتقوم الشركة بإستيراد معظم إحتياجاتها من المواد الخام من خارج 
المملكة العربية السعودية حيث تحتل البرازيل واستراليا وهولندا على النصيب األكبر من تلك الواردات حيث شكلت المشتريات الخارجيه ما 
نسبته 72.5% من مشتريات الشركة في 30 يونيو 2022م. ويوضح الجدول التالي مبلغ اإلستيراد من كل دوله على حدى ونسبت اإلستيراد 

من كل دوله إلى إجمالي مبلغ اإلستيراد خالل السنوات المالية 2020م، و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:

االستيراد(: 3الجدول رقم )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م2021م2020م

النسبةالمبلغ الدولةالنسبةالمبلغ الدولةالنسبةالمبلغالــــــدولة

85.77%14,272,276البرازيل54.56%13,938,663 البرازيل77.36%8,165,881البرازيل 

1.65%274,582استراليا18.06%4,614,760 روسيا4.00%422,173 استراليا 

8.80%1,464,152هولندا21.98%5,615,174استراليا16.76%1,768,739 هولندا

0.77%128,243ألمانيا4.84%1,237,324 هولندا0.41%43,431 تركيا

2.73%454,078الكويت0.48%121,842 الكويت1.16%122,173 الكويت 

0.28%46,322الصين0.09%21,969 الصين 0.19%20,178 ألمانيا 

0.12%12,941 الصين 

100%16,639,656اإلجمالي100.00%25,549,732اإلجمالي100.00%10,555,514 اإلجمالي
المصدر: الشركة

ونظرا العتماد الشركة على أوامر الشـراء المباشرة في مشترياتها دون إبرام عقود مع الموردين فإنه من شأن ذلك أن يعرضها لمخاطر 
انقطاع في المواد الخام نظرا لعدم وجود عالقة قوية مع الموردين، ولذلك في حال ما أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على 
إمدادات كافية من المواد األولية في الوقت المناسب وبشروط مقبولة أو في حال كان هناك ارتفاع في أسعار المواد الخام المستخدمة 
في اإلنتاج ولم تنجح الشـركة في مواكبة االرتفاع من خالل رفع أسـعار بيع منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق تخفيض التكاليف التشغيلية 
األخرى أو في حال تم فرض قيود تنظيمية، أو نشأت حروب أو كوارث طبيعية أو غيرها من أحداث القوة القاهرة، فإن ذلك سيؤثر بشكل 

سـلبي وجوهري على أعمال الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتوزي�ع والنقل لمنتجات الشركة 2-1-7
تمتلك الشركة أسطول نقل مكون من عدد )2( شاحنات كبيره، و)4( شاحنات متوسطة الحجم، باإلضافة إلى عدد 1 سياره صغيره، وذلك 
لتقديم خدمات توصيل منتجاتها لكافة عمالئها، وتتحمل الشركة ألي تكاليف مرتبطه بالنقل في حال قيامها بتوصيل منتجاتها للعمالء، 
وقدد تتعرض الشركة لمخاطر أثناء النقل مثل تعطل نظام التبريد في أسطول النقل، أو حوادث الطرق، أو أعطال وسائل النقل الميكانيكية 
والكهربائية، أو التعرض للسرقه، وحيث أن أسعار البيع متضمنة تكاليف النقل، فإن الشركة مسئوله عن تحمل تكاليف أي تلف في البضاعة 

المباعة قبل تسليمها للعميل.

إن أي تعطل في توفر خدمات النقل هذه سواء بسبب تعطل أسطول النقل أو بسبب تغيير قوانين وأنظمة النقل أو االشتراطات النظامية 
لنقل منتجات الشركة أو ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل سيؤثر بشكل مؤقت على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعمالئها، والذي سيؤثر 

بشكل سـلبي وجوهري على أعمال الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر تقادم المخزون 2-1-8
تتمثل الطبيعة العامة ألعمال الشركة في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمده، وتحتاج الشركة إلى 
اإلحتفاظ بحد معين من المخزون سواء في صورة مواد خام أو منتجات نهائيه. وتعتمد الشركة على خبرتها في معرفة وتوقع الطلب على 

منتجاتها إلدارة مخزونها من المكونات الغذائية ومنتجات الدواجن. 

باأليام، خالل  المخزون  المخزون ومعدل دوران  المباعه ومعدل دوران  البضاعه  المخزون وتكلفة  التالي متوسط رصيد  الجدول  ويوضح 
السنوات المالية 2020م و2021م.

 المخزون(: 4الجدول رقم )

2021م2020مالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
4,710,3756,466,932متوسط رصيد المخزون*

14,054,62630,411,007تكلفة البضاعه المباعه
x 2.98x 4.70معدل دوران المخزون )مره(**

122.577.7معدل دوران المخزون باأليام***

23.94%28.06%نسبة المخزون من قيمة اجمالي الموجودات المتداولة
المصدر: القوائم المالية المراجعه للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

متوسط رصيد المخزون = )رصيد المخزون أول المده + رصيد المخزون أخر المده( / 2.  *

معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعه المباعه / متوسط رصيد المخزون.  **

معدل دوران المخزون باأليام = 365/معدل دوران المخزون )مره(  ***

يوما خالل األعوام 2020م  يوما و77.7  لعدد 122.5  المخزون يكفى  الشركة برصيد من  الجدول أعاله فقد إحتفظت  وكما يتضح من 
و2021م على التوالي، وقد تحدث تغيرات جوهرية في الطلب خالف ما تتوقعه الشركة، اذ قد يتأثر الطلب بالتغيرات في األسعار، التغيرات 
في انماط انفاق العمالء، دخول منافسين جدد إلى السوق، وغيرها من األسباب التي من شأنها أن تخفض من حجم طلبات العمالء على 
منتجات الشركة، كما من الممكن أن تنتج الشركة منتجات الدواجن والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات بكمية أكبر من طلبات العمالء 
والذي بدورة سوف يؤدي إلى زيادة مستوى المخزون، وقد تؤدي هذه الزيادة إلى احتمالية تقادم هذه المنتجات وانتهاء صالحيتها مما سوف 
يجبر الشركة إلى تخفيض اسعارها لبيع المخزون قبل انتهاء صالحيته. وسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على نتائج الشركة المالية 

وتوقعتها المستقبلية. 

مخاطر اإلعتماد على الموردين الرئيسيين 2-1-9
تعتمد الشركة على موردين رئيسيين محليين وعالميين لشراء المنتجات وتختلف نسبة توريد تلك المنتجات من مورد ألخر، بالتالي اذا قرر 
احد الموردين الرئيسيين إنهاء عالقته مع الشركة، فأن الشركة قد تواجه صعوبة في استبدال المورد بمورد اخر على نفس المستوى من 
التأهيل واألسعار والجودة. وتتنافس الشركة مع شركات اخرى للحصول على خدمات هؤالء الموردين إذا لم تستطيع الشركة الحفاظ على 

عالقات مستمرة مع هؤالء الموردين الرئيسيين، أو اذا اصبحت الشروط التي تشتري بموجبها الشركة من هؤالء الموردين غير مؤاتية،

لـدى الشـركة مورديـن رئيسـيين تتعامـل معهـم لتوريـد منتجاتها )ولمزيـد مـن التفاصيـل حـول عقـود التوريـد، الرجـاء االطـالع علـى الفقـرة 
الفرعيه )9-7( العقـود الجوهريه مــن القســم رقــم )9( المعلومـات القانونيـة(. تقـوم تعامالت الشـركة بموجـب عقـود أو اتفاقيـات توريـد 
أو بنـاء علـى أوامـر شـراء وفواتيـر وليـس وفقـا لعالقة تعاقدية مبنية على اتفاقيـات مبرمـة. وعليـه، قـد يصعـب علـى الشـركة أن تضمـن 
اسـتمرار التوريـد وعـدم تأثـر العمـل فـي ظـل عـدم وجـود عقـود أو اتفاقيـات مـع هؤالء المورديـن الرئيسـيين، وقـد ال تتمكـن الشـركة مـن 
تلبيـة متطلبـات عمالئهـا مـن حيـث اسـتمرار توريـد المنتجـات التـي اعتـادوا عليهـا. وسـتتأثر أعمـال الشـركة وعالقتهـا بعمالئهـا سـلبا، فـي 
حـال قـام أي مـن هـؤالء المورديـن الرئيسـيين بإنهـاء تعامالتهـم مـع الشـركة فـي المسـتقبل ممـا سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمالهـا 

ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

أو عدم قدرة الشركة على تنفيذ التزامتها بموجب اتفاقيات التوريد، سيؤثر ذلك سلبا على نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية 
ووضعها المالي.
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ويوضح الجدول التالي قيمة المشتريات من أكبر خمس موردين ونسبتها من تكلفة المواد المستخدمه خالل السنوات 2020م و2021م وفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالى:

الموردين(: 5الجدول رقم )

مقر الموردإســم المورد
31 ديسمبر 2020م

النسبة من تكلفة المبلغطبيعة العالقه
المواد المستخدمه *

33.98%4,775,954طرف مستقل - غير تعاقديةالبرازيلمورد 1

18.90%2,656,121طرف مستقل - غير تعاقدية البرازيلمورد 2

12.58%1,768,739طرف مستقل - غير تعاقدية أستراليامورد 3

5.22%733,806طرف مستقل - غير تعاقدية البرازيلمورد 4

2.83%398,355طرف مستقل - غير تعاقدية المملكة العربية السعوديةمورد 5

73.52%10,332,974اإلجمالي

مقر الموردإســم المورد
31 ديسمبر 2021م

النسبة من تكلفة المبلغطبيعة العالقه
المواد المستخدمه **

38.48%11,702,946طرف مستقل - غير تعاقدية البرازيلمورد 1

15.17%4,614,760طرف مستقل - غير تعاقدية روسيامورد 2

9.75%2,965,774طرف مستقل - غير تعاقدية استراليامورد 3

5.38%1,637,499طرف مستقل - غير تعاقدية هولندامورد 4

5.11%1,552,500طرف مستقل - غير تعاقدية المملكة العربية السعوديةمورد 5

73.90%22,473,479اإلجمالي

مقر الموردإســم المورد
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

النسبة من تكلفة المبلغطبيعة العالقه
المواد المستخدمه**

49.49%11,360,453 طرف مستقل - غير تعاقدية البرازيلمورد 1

13.02%2,989,100 طرف مستقل - غير تعاقدية المملكة العربية السعوديةمورد 2

12.68%2,911,823 طرف مستقل - غير تعاقدية المملكة العربية السعوديةمورد 3

9.74%2,235,421 طرف مستقل - غير تعاقدية المملكة العربية السعوديةمورد 4

8.67%1,991,244 طرف مستقل - غير تعاقدية المملكة العربية السعوديةمورد 5

93.60%21,488,042اإلجمالي
المصدر: الشركة
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المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 2-1-10
تمثل مجموع اإليرادات الناتجة من أكبر خمس عمالء رئيسيين للشركه ما نسبته 43.81% و38.95% و23.60% من إجمالي إيرادات الشركة 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. ويوضح الجدول 
التالي قيمة المبيعات ألكبر خمس عمالء لدى الشركة ونسبتهم من إجمالي المبيعات خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 

و31 ديسمبر 2022م على التوالي:

العمالء(: 6الجدول رقم )

إســم العميل
31 ديسمبر 2020م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

17.40%4,739,910طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 1

9.19%2,503,050طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 2

6.45%1,757,424طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 3

5.53%1,506,040طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 4

5.24%1,428,275طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 5

43.81%11,934,699اإلجمالي

إســم العميل
31 ديسمبر 2021م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

14.51%7,798,105طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 1

9.35%5,027,680طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 2

6.46%3,471,095طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 3

5.16%2,776,300طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 4

3.46%1,861,540طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 5

38.95%20,934,720اإلجمالي

إســم العميل
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

7.63%2,724,700طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 1

6.18%2,207,580طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 2

3.81%1,359,395طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 3

3.61%1,288,235طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 4

2.37%844,740طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 5

23.60%8,424,650اإلجمالي
المصدر: الشركة

تتم  المدة،حيث  محددة  لفترات  عقود  وجود  عدم  بسبب  وذلك  الرئيسيين  العمالء  إلى  المبيعات  إستدامة حجم  يضمن  ما  هناك  وليس 
المشتريات بين العمالء والشركة عن طريق إصدار أوامر الشراء المباشرة، ونظرا لذلك قد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على عمالئها 
بوجه عام، أو أي من عمالئها الرئيسيين بوجه خاص، وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال ما فقدت الشركة عميل أو أكثر من هؤالء العمالء 
الخمسه الرئيسيين أو في حال حدث تراجع في حجم األعمال التجارية معهم سوف يجعل الشركة تفقد حصة كبيرة من إيراداتها دون القدرة 
على التعويض من العمالء اآلخريين. وسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة 2-1-11
يعتمد نجاح الشركة إلى حد ما على قدرتها بإدخال منتجات جديدة وتقديمها بجودة عالية تلبي أذواق عمالئها، سواء العمالء الحاليين أو 
الجدد، ومن ثم تسويقها من خالل الخدمات الدعائية، وقد تقوم الشركة بإدخال منتجات جديده ال تتناسب مع أذواق ومتطلبات العمالء مما 
سيؤدى إلى زيادة التكاليف التشغيليه والتسويقيه للشركه، وإذا لم تنجح الشركة في تقديم منتجات جديدة وتسويقها بطريقة ترضي أذواق 
العمالء، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة، مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة  2-1-12
يتم إنتاج جميع منتجات الشركة الخاصة بها في مصنعها القائم بالمدينه الصناعيه الثالثه بمدينة الدمام، ويضم المصنع معدات متطورة 
»نموذج عمل  الفرعيه )8-3(  الفقره  اإلنتاج« من  وألية  المصنع  »أقسام  الفرعيه،  الفقره  يرجى مراجعة  المعلومات,  )ولمزيد من  ومعقدة 
الشركة«(، وعلى الرغم من أن الشركة تحتفظ دائما بمخزون تام الصنع يكفى لمدة أسبوعين كحد أدنى، وهى مده كافيه في حال رغبت 
الشركة في إجراء أعمال صيانه للمصنع أو المعدات، إال أنه قد تتعطل تلك المعدات األساسية أو أي معدات أخرى تُستخدم في أي من 
عمليات إنتاج منتجات الشركة نتيجة لعوامل مختلفة منها عدم التزام الشركة بالقيام بالصيانة الدورية أو الطارئة، أو تقادم قطع الغيار أو 
بسبب أحداث أخرى غير متوقعة مثل الحرائق أو تقلبات أحوال الطقس، ومن شأن ذلك أن يؤثر ويخفض القدرة اإلنتاجية للمصنع وعلى 
جودة المنتج النهائية، وباإلضافة لذلك سوف يحد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي سوف يؤثر ذلك بشكل سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التشغيل وانقطاع األعمال غير المتوقع 2-1-13
لمخاطر  الصناعية عرضة  المنشآت  فيها،وتعتبر  العمل  وأنظمة  اإلنتاج  وفعالية خطوط  سير  على  عملياتها  استمرار  في  الشركة  تعتمد 
اإلنتاج  توقف خطوط  أو  أداء  الرئيسة، وقصور  بالمعدات  المفاجئة  واألعطال  الطبيعية  الكوارث  منها  لعدة عوامل  نتيجة  كبيرة  تشغيلية 
وأجهزة الحاسب اآللي أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق المنشآت الصناعية أو 
القوة العاملة بها، ولدى الشركة وثيقة تأمين رقم )UGTG2417188348( مع شركة ساب تكافل ضد توقف األعمال وبحد تغطيه قيمته 
)4,500,000( ريال سعودي، إال أنه ال يوجد ما يضمن أن تغطى الوثيقه كامل فترة اإلنقطاع، أو أن تزيد الخسائر عن حد تغطية الوثيقه، 
كما أنه من الممكن أن يؤدى تعطل التشغيل إلى الحد من سير عملية اإلنتاج وتعييق من قدرة الشركة على تسليم منتجاتها، وفي حال حدث 
أي من تلك المخاطر فإنه قد يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة، مما سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالعقود واإلتفاقيات الجوهرية 2-1-14
لدى الشركة العديد من العقود الجوهريه وأوامر الشراء المباشرة مع أطراف داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وشملت هذه العقود 
عقود شراء وتركيب نظام االطفاء، اسناد اعمال تكييف الهواء لمصنع الشركة، اسناد أعمال العزل المائي والحراري، اعمال تنفيذ كهرباء، 
توريد وتركيب خزانات وتمديدات الغاز في المصنع، توريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف كما شملت إتفاقيات الشراء المباشرة إتفاقية 
توريد دجاج شاورما مفرزن، شراء معدات وتركيب معدات، شراء مواد )لمزيد من المعلومات، برجاء مراجعة الفقرة الفرعية »9-7 العقود 
الجوهرية« من قسم »9 المعلومات القانونيه«( وفي حال لم تستطع الشركة توفير عقود طويلة األجل لتقليل مخاطر نقص التوريد وبالتالي 

تذبذب اإليرادات فقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.



14
جدول

المحتويـات

مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة 2-1-15
تقوم الشركة باستئجار األراضي المقام عليها الفروع والمستودعات وكذلك مصنع الشركة، ويوضح الجدول التالي عقود اإليجار التي تمتلكها 

الشركة بصفتها مستأجر:

المواقع المستأجرة(: 7الجدول رقم )

المبلغ )ريال سعودي( مدة العقدالمؤجرالمساحة أو الوصفاستخدام العقار#
سنويًا

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 4,200مارض المصنع 11
ومناطق التقنية )مدن(

من 12-10-1439 هـ )الموافق 
2018/06/26م( إلى 11-10-1457هـ 

)الموافق 2035/12/11م(
12,600

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 14,699أرض المصنع 22
ومناطق التقنية )مدن(

من 1440/01/29هـ )الموافق 
2018/10/09م( إلى 1460/01/29هـ 

)الموافق 2038/03/06م(
44,097

فرد3 دبلكساتسكن عمال 3
من 1443/2/20هـ )الموافق 

2021/09/27م( إلى 1445/10/10هـ 
)الموافق 2024/04/19م(

180,000

فرد3 شقق سكنيةسكن عمال 4
من 1443/06/29هـ )الموافق 

2022/02/1م( إلى 1444/07/09هـ 
)الموافق 2023/01/31م(

105,000

شركةمكتبمكتب جدة5
من 1443/12/07هـ )الموافق 

2022/07/06م( إلى 1444/12/17هـ 
)الموافق 2023/07/05م(

25,500

شركةمكتبمكتب الرياض6
من 1443/11/17هـ )الموافق 

2022/06/16م( إلى 1444/11/26هـ 
)الموافق 2023/06/15م(.

37,400

المصدر: الشركة
 

وتجدر اإلشارة إلى انه في حال عدم قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود اإليجار لما بعد المدة المحددة بالعقد أو تجديد 
العقود بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية فإن ذلك سيؤثر ذلك بشكل سلبي على الشركة ونتائج عملياتها حيث أنه قد يصعب على 
الشركة إيجاد أراضي بديلة ذات مساحات تتناسب مع طبيعة نشاطه.  )ولمزيد من المعلومات، برجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )11-9( 

»العقارات المستأجرة من قبل الشركة« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية«(.

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة 2-1-16
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات 
في الوقت المحدد. وقد بلغ معدل السيولة للشركة )0.47( مرة في 31 ديســمبر 2020م و)5.79( مرة في 31 ديســمبر 2021م، و)8.31( 
مره في 30 يونيو 2022م. ويجب أن تتمتع الشركة بنسب سيولة جيدة وقادرة على تغطية التزماتها قصيرة األجل. مع العلم بأنه اليوجد أي 
ضمان للحفاظ على هذا المعدل من السيولة على المدى البعيد حيث انه من الممكن ان تتعرض الشركة ألحداث مفاجئة تتطلب أستخدام 
معدل نقد أكثر من المتوقع والمقدر لتغطية التزامتها قصيرة األجل والتي ستتسبب بإنخفاض هذه المعدالت بالمستقبل،وفي حال عدم توفر 
سيولة كافية لدى الشركة قد تضطر إلى بيع بعض اصولها بشكل سريع وبمبلغ أقل من قيمتها العادلة لتوفير سيولة في الوقت المناسب. 
ولذلك في حال انخفضت معدالت السيولة لدى الشركة فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات 

التشغلية والمالية.

المخاطر المرتبطة بالتمويل  2-1-17
قـد تحتـاج الشـركة إلى الحصـول علـى قـروض وتسـهيالت بنكيـة لتمويـل خطـط التوسـع فـي المسـتقبل، وكما بتاريخ هذه النشرة ال تمتلك 
الشركة أى إتفاقيات تمويليه قائمه، لذلـك فـان عـدم قـدرة الشـركة علـى الحصـول علـى التمويـل الـذي تحتاجـه مـن جهـات ممولـة أو تمويـل 
التشـغيلية. ومـن الجديـر بالذكـر ان  اثـر سـلبي علـى اداء الشـركة وعملياتهـا  لـه  بشـروط تفصيليـة مقبولـة تتناسـب مـع الشـركة سـيكون 
الحصـول علـى التمويـل يعتمـد علـى رأس مـال الشـركة ومركزهـا المالـي وتدفقاتهـا النقديـة والضمانـات المقدمـة كمـا أن عـدم قـدرة الشـركة 

علـى الحصـول علـى التمويـل المناسـب اذا اسـتدعت الحاجـة سـيوثر سـلباً علـى الشـركة.
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المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 2-1-18
تستورد الشركة أغلب المواد الخام من الدواجن واللحوم من موردين خارج المملكة العربية السعودية بعملة الدوالر األمريكي. كما تستورد 
الريال  قيمة  في  تقلبات  أي  نتيجة  التشغيلية  التكاليف  لزيادة  الشركة  وبالتالي ستتعرض  اليورو،  بعملة  اإلنتاج  مستلزمات خطوط  بعض 
السعودي مقابل هذه العمالت األجنبية وغيرها من العمالت األجنبية المستخدمة في المستقبل. ويوضح الجدول التالي حجم مشتريات 

الشركة بالعمالت األجنبية، خالل األعوام 2020م، 2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:

حجم مشتريات الشركة(: 8الجدول رقم )

31 ديسمبر 2020م

المبلغ بالريال السعوديالمبلغ بالعمله األجنبيهالعمله

3,397,84612,772,502مشتريات بالدوالر األمريكي

1,122,6974,356,065مشتريات باليورو

366,219373,543مشتريات بالدرهم اإلماراتي

17,502,111اإلجمالي
31 ديسمبر 2021م

المبلغ بالريال السعوديالمبلغ بالعمله األجنبيهالعمله

5,286,39519,871,559مشتريات بالدوالر األمريكي

1,373,6831,401,157مشتريات بالدرهم اإلماراتي

21,272,715اإلجمالي
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

المبلغ بالريال السعوديالمبلغ بالعمله األجنبيهالعمله

2,689,03510,146,245مشتريات بالدوالر األمريكي

239,067243,848مشتريات بالدرهم اإلماراتي

10,390,093اإلجمالي
المصدر: الشركة

إذا كانت الشركة ال تتحوط ضد تعرضها ألي زيادات في تكاليف التشغيل بسبب تقلبات في أسعار صرف الريال السعودي من خالل رفع 
أسعار البيع، فإن هذا بدوره سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-19
يوجد لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقه تتمثل في تعامالت مع شركة تبوك للتنميه الزراعيه »مساهم رئيسى«، والسيد/ أحمد 
بن محمد حسين العرفج »مساهم رئيسى« وشركة اإلستثمار الخليجيه لألغذيه »شريك سابق« وشملت المعامالت مع األطراف ذات العالقه 
تعامالت ماليه في صورة تمويل ومسحوبات لغرض تمويل رفع رأس مال الشركة. وبلغت قيمة التعامالت مع السيد/ أحمد بن محمد حسين 
العرفج »مساهم رئيسى« مبلغ )15,389,293( في صورة تمويل نقدى، ومبلغ )1,900,308( في صورة مسحوبات نقديه خالل العام المالى 
2020م. وبلغت حجم المعامالت مع شركة اإلستثمار الخليجيه لألغذيه »شريك سابق« مبلغ )389,292( في صورة مسحوبات نقديه خالل 

العام المالى 2020م.

ولم تشهد الشركة تعامالت مع األطراف ذات العالقه خالل السنة المالية 2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. ويوضح 
الجدول التالي أهم التعامالت التي تمت خالل السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 

األطراف ذات العالقه(: 9الجدول رقم )

المعامالت مع األطراف ذات العالقه للسنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

طرف ذو 
طبيعة طبيعة العالقهعالقه

التعامالت
قيمة 

التعامالت 

الرصيد كما 
في 31 ديسمبر 
2020م »دائن 

- مستحق إلى 
أطراف ذات 

عالقه«

نسبة الرصيد من 
اجمالي االلتزامات

النسبة من إجمالي 
قيمة العقود

النسبة من إجمالي 
اإليرادات

أحمد بن 
محمد بن 

حسين العرفج
مساهم رئيــسي 

15,389,293تمويلي
13,488,984%36.55

ال ينطبق »معامله غير 
تجاريه«

ال ينطبق »معامله غير 
تجاريه«

ال ينطبق »معامله غير )1,900,308(مسحوبات
تجاريه«

ال ينطبق »معامله غير 
تجاريه«

شركة 
اإلستثمار 
الخليجية 

لألغذيه

ال ينطبق »معامله غير -)389,292(مسحوباتشريك سابق
تجاريه«

ال ينطبق »معامله غير 
تجاريه«

شركة تبوك 
للتنميه 

الزراعيه
--35.10%12,955,260--مساهم رئيــسي

المصدر: الشركة

وعلى الرغم من أنه ال يوجد تعامالت تجاريه جمعت بين الشركة وبين األطراف ذات العالقه خالل األعوام 2020م، و2021م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، إال أنه ال يوجد ضمان على حدوث تعامالت تجاريه في المستقبل. ويجب أن تخضع جميع التعامالت 
إذا تمت في المستقبل مع األطراف ذات العالقة لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامالت مع أطراف ذات عالقة 
مستقبلية، يجب أن يتم عرضها على أقرب جمعية عامة عادية، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، سيتطلب 
من الشركة البحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى األطراف ذات العالقة. وإن عدم 
قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود أو التعامالت مع األطراف ذات العالقة، أو في حال تم تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو في 
حال لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



جدول
17المحتويـات

مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة  2-1-20
بلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة مبلغ )2,928,152( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ومبلغ )2,455,415( 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ومبلغ )1,360,916( ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، وتمثل الذمم الدائنه التجاريه نسبة 
)8.0%(، و)42.0%(، و)42.8%( من إجمالي المطلوبات المتداوله كما في 31 ديسمبر 2020م، و31 ديسمبر 2021م، و30 يونيو 2022م على 

التوالى.

ويوضح الجدول التالي معدل دوران الذمم الدائنه للشركه للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، و31 ديسمبر 2021م.

معدل دوران الذمم الدائنه(: 10الجدول رقم )

31 ديسمبر 2022م31 ديسمبر 2020مالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

14,054,62630,411,007قيمة المشتريات خالل الفتره 

2,928,1522,455,415رصيد الذمم الدائنه

4.8012.38معدل دوران الذمم الدائنه »مره«

7629متوسط فترة السداد »يوم«
المصدر: الشركة

وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن ســداد كامــل قيمــة الذمــم الدائنــة التجاريــة وفــي المــدة الزمنيــة المحــددة، فســوف يصُعــب عليهــا 
االســتمرار فــي الحصــول علــى اتفاقيــات شــراء بالديــن بشــروط مناســبة فــي المســتقبل، كمــا وســيؤثر ذلــك ســلباً  علــى ســمعتها وعلــى 

رغبــة األطــراف الدائنــة باالســتمرار بالتعامــل مــع الشــركة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى عملياتهــا التشــغيلية وأدائهــا المالــي.

المخاطر المتعلقة باالئتمان والذمم المدينة 2-1-21
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر، وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة 

حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية:

تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية(: 11الجدول رقم )

أعمار الذمم المدينة

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

المبلغ

النسبة من إجمالي 
رصيد الذمم 

المدينه كما في 31 
ديسمبر 2020م

المبلغ

النسبة من إجمالي 
رصيد الذمم 

المدينه كما في 31 
ديسمبر 2021م

المبلغ

النسبة من إجمالي 
رصيد الذمم 

المدينه كما في 30 
يونيو 2022م

63.74%54.552,715,431%57.301,865,229%1,744,617أقل من 30 يوم

14.74%15.18628,114%7.96519,189%242,282من 31 يوم إلى 90 يوم

1.65%6.5170,222%13.33222,449%405,783من 91 يوم إلى 150 يوم

17.66%17.35752,225%10.05593,205%305,843من 151 يوم حتى 270 يوم

2.22%6.4194,464%11.36219,124%345,954من 271 يوم إلى 330 يوم

100.00%100.004,260,456%100.003,419,196%3,044,479اإلجمالي
203,434188,104150,303مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينه

2,841,0453,231,0924,110,153صافى رصيد الذمم المدينه

ال ينطبق9.5916.64معدل دوران الذمم المدينه )مرة(

ال ينطبق3822متوسط فترة التحصيل )يوم(

نسبة الذمم المدينة من اجمالي قيمة 
15.55%9.60%16.36%الموجودات المتداولة 

المصدر: الشركة
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ويوضح الجدول التالي حركة مخصص االنخفاض في الذمم المدينة:

203,434الرصيد كما في 01 يناير 2020م

-اإلضافات خالل عام 2020م

-المستخدم خالل عام 2020م

203,434الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

-اإلضافات خالل عام 2021م

)15,331(المستخدم خالل عام 2021م

188,104الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

-اإلضافات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

)37,793(المستخدم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

150,303الرصيد كما في 30 يونيو 2022م
المصدر: الشركة

وكما يتضح من الجدول أعاله، تتراوح فترة تحصيل الذمم المدينه بين 22 يوم و38 يوم خالل السنوات المالية 2020م و2021م، وفى حال 
فشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وفي حالة عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً 

وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية،

المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على تحديد تفضيالت ورغبات المستهلكين المتغيرة 2-1-22
يعتمد نجاح الشركة فيما يتعلق بمنتجات المواد الغذائيه وغيرها من منتجات اللحوم التي تقدمها الشركة على قدرتها على تقديمها بشكل 
يجذب عمالء الشركة ويحقق رغبات وتفضيالت المستهلكين المتغيرة. تتأثر هذه الرغبات والتفضيالت بعدة عوامل مثل توفير المنتجات 
وجودتها وثقة العمالء بالعالمة التجارية وطريقة تغليف المنتج واألنشطة المتعلقة بترويج العالمة التجارية وآلية تسويق المنتجات. وقد 
تتأثر تصورات المستهلك بالدعاية السلبية واإلشاعات التي قد تثار حول إنتاج األغذية، وذلك بالتزامن مع الدور المتزايد لوسائل التواصل 
االجتماعي والطرق الرقمية في الدعاية. كما أن الصورة النمطية السلبية تعد عاماًل مؤثًرا في سمعة الشركة ومنتجاتها وعالمتها التجارية، 
حيث يمتد أثرها لفترة طويلة مما قد يؤدي لفقدان المستهلكين الثقة في سالمة وجودة منتجات الشركة. وفي حال لم تتمكن الشركة من 
التعامل مع أي دعاية سلبية محتملة فيما يتعلق بمنتجاتها بشكل عام خالل وقت مناسب وسريع وبشكل فعال أو إذا لم تتمكن من تحديد 
المتغيرات في رغبات وتفضيالت المستهلكين فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الطلب على منتجاتها وتراجع في أسعارها مما سيكون له 
تأثيًرا سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد تقدم الشركة منتجات 
جديدة أو مطورة من وقت آلخر تلبيًة لرغبات وتفضيالت العمالء المتغيرة، وقد تتحمل تكاليف عالية في إطار عملية تطوير تلك المنتجات 
أو تسويقها. وإذا ما فشلت منتجات الشركة في تلبية تلك الرغبات والتفضيالت، فإن هذه المنتجات واستراتيجية التسويق المعتمدة لها لدى 

الشركة ستكون غير ناجحة، وسينعكس ذلك سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر العيوب المصنعية في منتجات الشركة 2-1-23
منتجات  وتتمثل  والمجمده،  المبردة  والدواجن  اللحوم  وتغليف  وتقطيع  وتجهيز  وتصنيع  إنتاج  في  الشركة  ألعمال  العامه  الطبيعه  تتمثل 
الشركة في العالمة التجارية أسكندر »Iskender« وهى عالمه تجاريه مسجله مملوكه للشركه، وتنتج الشركة قوالب الشاورما الدجاج واللحم 
والحاشي بجميع أحجامها وكذلك قوالب الدونر كباب » Doner kebab« بجميع أحجامها، ولدى الشركة خلطات وتتبيالت جاهزه، إضافة 
إلى تمكنها من صنع خلطات خاصه للعمالء بناء على رغباتهم. وعمليات التصنيع لهذه المنتجات والمواد معرضة لبعض المخاطر المتعلقة 
بالعيوب التي قد تحدث فيها خالل إنتاجها أو نقلها أو العيوب الناتجة من أخطاء سوء سلوك أو تصرف من الموظفين، إن أي عيوب في 
المنتجات المصنعة من قبل الشركة أو عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة من قبل العمالء قد يعرضها إلى مخاطر انخفاض الطلب على 
منتجاتها أو إرجاعها من قبل العمالء، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف 
أو تعويضات ناتجة عن صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشأن مسؤولية الشركة عن هذه المنتجات، مما سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وأعمالها المستقبلية.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 2-1-24
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات 
التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها. حيث تمارس الشركة نشاطها حالًيا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح 
ذات العالقة بأنشطتها، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، التراخيص الالزمة لممارسة نشاطها والحصول على شهادات السجل التجاري 
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للشركة وفروعها والصادرة من وزارة التجارة وشهادة تسجيل العالمات التجارية، وشهادات عضوية الغرفة التجارية، والتراخيص البلدية، 
وايضاً تصاريح الدفاع المدني، وشهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية. هذا باإلضافة إلى شهادة االلتزام بنظام حماية االجور 

الخاصة بالشركة منتهية نظرا لطبيعة مدة الشهادة القصيرة)60 يوم من تاريخ صدورها(. 

وينبغي أن تظل هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة واللوائح المتعلقة بتلك التراخيص. وفي 
حالة عدم تجديد أياً من هذه التراخيص أو التصاريح أو التأخر في تجديدها، فقد يؤدى ذلك إلى توقف أعمال الشركة أو التأثير على 
ممارسة أعمالها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد 
من المعلومات عن التراخيص والتصاريح والشهادات,، يرجى مراجعة الفقره الفرعيه رقم )9-2( »الشهادات والموافقات و التراخيص« من 

القسم رقم )9( »المعلومات القانونية«(. 

مخاطر اعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذين 2-1-25
تعتمد الشركة على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين األساسيين. إال أنها قد ال تستطيع أن تضمن 
بقاء الموظفين الحاليين أو استقطاب موظفين جدد. فقد يصعب على الشركة االستقدام أو االحتفاظ باألفراد المؤهلين الذين يتمتعون 
بالخبرة التي تشترطها على موظفيها الرئيسيين. ومن الممكن أن تؤدي خسارة الموظفين الرئيسيين أو عدم االحتفاظ بالموظفين المؤهلين 
أو عدم تحديد وتوظيف واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين األخرين في المستقبل إلى عواقب سلبية وجوهرية على خطط الشركة التوسعية 
مستقبال وفي حال خسارة الشركة للموظفين الرئيسيين أو الموظفين المؤهلين، فإن عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية 

ستتأثر بشكل سلبي وجوهري.

المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين 2-1-26
تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظراً للخبرات العلميه والمهنيه التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في 
دورته الحالية التي بدأت من تاريخ 28 /1443/07هـ )الموافق 2022/03/01م( ولمدة خمس سنوات من عدد خمسة )5( أعضاء من بينهم 
عضوين مستقلين، )لمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم رقم )4-3( »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«، وحيث أن الشركة 
حالياً تلتزم بمتطلبات الفقرة الثالثة )3( من المادة السادسة عشرة )16( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي 
نصت على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، وعلى الرغم من أن الئحة 
حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، وعلى الرغم من الشركة ملتزمه بالحد 
األدنى لعدد األعضاء المستقلين، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، 
بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها بذلك مستقباًل فإنها ستكون عرضة 
ونتائج  المالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  وجوهري  سلبي  تأثير  لها  والتي سيكون  المالية،  السوق  هيئة  ِقبل  من  الجزائية  للمخالفات 

عملياتها.

المخاطر المتعلقه بأخطاء الموظفين وسوء سلوكهم 2-1-27
أو إساءة استخدام  بأي أنشطة غير مشروعة  القيام  الشركة مثل  على أعمال  تؤثر سلباً  أو أخطاء  الشركة تصرفات  يرتكب موظفى  قد 
المعلومات أو اإلفصاح عن معلومات سرية أو نشر معلومات مضللة أو مخالفة الضوابط الداخلية للشركة وقد ينتج عنها مخالفة ألي من 
األنظمة أو اللوائح السارية في المملكة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات نظامية على الشركة من قبل الجهات المختصة. قد تتفاوت هذه 
العقوبات وفًقا لمدى سوء التصرف أو الخطأ الصادر من الموظف مما يكبد الشركة المسؤولية المالية و/أو يضر بسمعتها. وقد ال تتمكن 
الشركة من منع موظفيها من ارتكاب أي سلوك سيء حيث ال يوجد ما يضمن التزام موظفي الشركة بسياساتها الداخلية، وهو ما سيسبب 
خسائر أو غرامات أو أعباء مالية للشركة أو إساءة سمعتها حيث قد ال تكون سياسات الشركة الداخلية المتعلقة بالحوكمة واالمتثال )بما 
في ذلك ما يتعلق بالعقوبات والقيود التجارية ومكافحة الرشوة والفساد وسلوك الموظفين وسياسات اإلبالغ عن المخالفات فيما يتعلق 
بذلك( كافية لحماية الشركة من أي أخطاء يرتكبها موظفيها. وقد تؤثر أي غرامات أو عقوبات أو مطالبات على ربحية الشركة كما قد تؤثر 
الدعاية السلبية فيما يتعلق بسوء سلوك الموظفين بشكل سلبي على سمعة الشركة وإيراداتها. وفي حال ارتكاب أي سلوك سيء من قبل 
موظفي الشركة أو ارتكابهم ألي أخطاء فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 2-1-28
التوسعيه،  الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها  التنفيذ  إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى  تعتمد قدرة الشركة على زيادة 
وتخطط الشركة على انشاء تطبيق خاص بالشركة لبيع وطلب منتاجاتها بشكل مباشر. كما تسعى الشركة أيضا إلى فتح مراكز بيع ومخازن 
لمنتجات الشركة في كال من المدينه المنوره وتبوك وأبها والقصيم لزيادة إستهداف المنشأت الصغيره في قطاع الخدمات الغذائيه والتجهيز 
للبدأ في دخول قطاع التجزئه. كما بدأت الشركة أيضا في توسعات في المصنع الخاص بها وخطوط اإلنتاج إلنتاج منتجات جديده )لمزيد 
من المعلومات، برجاء مراجعة الفقرة الفرعية9-3 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«( وإن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في 
المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك 
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على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوًة على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام 
بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وإذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ خطط التوسع وفقاً 
للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة لفتح المشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد 
يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى والتوقعات المعده لذلك، 

فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم القدرة على المحافظة أو زيادة القوة العاملة المؤهلة للشركة 2-1-29
إن قدرة الشركة على زيادة عدد القوة العاملة لديها وتدريبها وتحفيزها وإدارتها تؤثر بشكل مباشر على مخططات النمو والتوسع التي تسعى 
لها الشركة من أجل تحقيق استراتيجيتها وأهدافها التي سينتج عنها زيادة جوهرية في عدد عمالء الشركة والذي سيتطلب من الشركة 
استقطاب موظفي مبيعات مؤهلين والمحافظة على موظفيها الحاليين لتلبية طلبات عمالئها، إال أنه ليس هناك اي ضمان على قدرة الشركة 
من الحفاظ على موظفيها الحاليين أو من إستقطاب موظفيين ذو كفاءة في المستقبل. ونظرا لذلك، في حال عجزت الشركة عن االحتفاظ 
بالموظفين الحالين المؤهلين أو من استقطاب موظفين ذو كفاءة في المستقبل سوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر ارتفاع رسوم العمالة 2-1-30
اعمــال  نتائـج  تتأثـر  لذلـك سـوف  بتاريـخ 2022/06/30م  الشـركة  فـي  الموظفيـن  اجمالـي  مـن  نسـبة %76.50  االجنبيـة  العمالـة  تشـكل 
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي اذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرها مــن العمالــة االجنبيــة أو ايجــاد 
بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة. هذا وقد أقرت حكومة المملكة العربية السعودية خالل عام 2016م عدداً من القرارات 
التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية. والتي من ضمنها إقرار رسوم إضافية مقابل كل موظف 
غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية. والتي بدأت حيز التنفيذ من بداية تاريخ 2018/01/01م، باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة لعائالت 
الموظفين الغير سعوديين والتي بدأ العمل بها من تاريخ 2017/07/01م وبالتالي فإنها سوف تؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها 
الشركة عن موظفيها غير السعوديين عموماً، كما أنه من الممكن أن تؤدي زيادة تكلفة اإلقامات التي سيتحملها الموظف غير السعودي إلى 
زيادة تكلفة المعيشة عليه مما سيؤدي إلى قبوله العمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر، فستواجه 
الشركة صعوبة في المحافظة على أصحاب الكفاءات من موظفيها من جهة، وقد تضطر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية 
المرتبطة بإقامات عائالتهم من جهة أخرى، والتي ستتسبب في زيادة األعباء المالية على الشركة، مما له تأثير جوهري وسلبي على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية ونسبة أرباحها. 

المالي  المقابل  الدولة  أن تتحمل  الموافق 2019/09/24م على  تاريخ 1441/01/25هـ  الوزراء في  أنه وافق مجلس  بالذكر  الجدير  ومن 
المقرر على العمالة الوافدة )غير السعوديين( علما أنه ال يشمل المرافقين لمدة خمسة أعوام وفقا للفقرتين أ-1 وأ-2 من البند رقم 2 من 
قرار مجلس الوزراء رقم 197 بتاريخ 1438/03/23هـ الموافق 2016/12/22م وذلك عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص 
صناعي اعتبارا من تاريخ 1441/02/02هـ الموافق 2019/10/01م وبناء عليه، فإن الشركة معفاه من رسوم المقابل المالي على العمالة 

الوافدة لديها لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ 2019/10/01م.

كما أن أي قرار حكومي بزيادة الرسوم على الموظفين غير السعوديين أو فرض رسوم إضافية مستقبال أو إلغاء الدعم للمنشآت الصناعية 
سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سييؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم اإللتزام بمتطلبات السعودة بصورة مستمرة 2-1-31
االلتزام  الشركة،  ذلك  في  بما  السعودية،  العربية  المملكة  في  العاملة  الشركات  جميع  على  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  تشترط 
بمتطلبات السعودة التي تقتضي توظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين. حيث تختلف هذه النسبة بناء على نشاط كل جهة بحسب 
برنامج نطاقات. الشركة حاليا ملتزمة بمتطلبات السعودة كما في تاريخ هذه النشرة حيث حصلت على تصنيف )اخضر متوسط( ونسبة 
التوطين 23.32%، وفقا لبرنامج نطاقات. ويتعين على كل شركة اإللتزام بتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الصادرة في 
1423/5/1هـ )الموافق 2002/8/10م( الحصول على شهادة بهذا الخصوص من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، علًما بأن وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد قررت أن تفرض في بداية العام 2013م سياسات أكثر صرامة بشأن السعودة في إطار برنامج 

تحفيز المنشآت على توطين الوظائف »نطاقات«.

وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق األخضر المتوسط وفقا لتصنيف برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف »نطاقات«. إال أنه قد 
يصعب على الشركة الحفاظ على النسبة ذاتها من المواطنين السعوديين واالحتفاظ بها في المستقبل، ومن ثم ال تصبح الشركة مستوفية 
لمتطلبات برنامج »نطاقات«. وإذا لم تتمكن الشركة من مواصلة التقيد بمتطلبات برنامج »نطاقات« فإنها سوف تصنف ضمن الفئة الصفراء 

أو الفئة الحمراء. وفي تلك الحالة تتعرض الشركة لعدد من العقوبات من بينها:

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

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

إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تتخذ تدابير لتنظيم توظيف العمال غير السعوديين في المملكة وفقا لقانون العمل وقوانين اإلقامة في المملكة 
العربية السعودية. وتنوي الحكومة من وراء هذه التدابير اتخاذ اجراءات ضد الموظفين غير السعوديين الذين ال يعملون لدى كفيلهم والذين 
ال تتطابق طبيعة عملهم مع متطلبات الوظيفة )كما جاء في تصريح عملهم(. وال يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين 
اليد العاملة الالزمة أو توظيف العدد المطلوب من العماله األجنبية وفقا لشروط مواتية للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ 
على موظفيها من الموظفين السعوديين، إن وقوع أو تحقق أي من األحداث المشار إليها أعاله سيكون له تأثير سلبي وجوهري على نتائج 

عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعات أعمالها المستقبلية.

مخاطر متعلقة بنظم المعلومات 2-1-32
تعتمد الشركة على نطاق واسع في مجال تكنولوجيا المعلومات النظم والشبكات والخدمات، بما في ذلك مواقع اإلنترنت والبيانات وتجهيز 
أو تستخدم من  تدار  والمنصات، وبعضها  والتطبيقات  والتقنية  والبرمجيات  المادي واألجهزة األخرى،  وأنظمة األمن  المرافق واألدوات، 
قبل أطراف ثالثة أو البائعين. إن عدم توافر المعلومات التي تحتاجها الشركة ألداء مهامها ألسباب متعددة، بما في ذلك أحداث كارثية أو 
انقطاع التيار الكهربائي إلى استخدام غير مصرح للبيانات أو االنتهاكات ألمن المعلومات، وعدم تطبيق خطط استمرارية األعمال في الوقت 
المناسب سيؤثر سلًبا على تنافسية وأعمال الشركة وبالتالي على وضعها المالي ونتائج عملياتها. ويتم تدريب الموظفين الجدد على التقنية 
من خالل الموظفين القدامى أو من خالل الشركة الموردة لتلك األنظمة في حال لزم األمر وقد يترتب على ذلك تكلفة إضافية قد تؤثر 

بشكل سلبي على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية 2-1-33
والتأمين على  الشركة،  لموظفي  الطبي  التأمين  ذلك  أعمالها وأصولها ويشمل  لتغطية  التأمين  وثائق  بأنواع مختلفة من  الشركة  تحتفظ 
السيارات، باإلضافة إلى التأمين على جميع المخاطر والممتلكات، غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع الوثائق التأمينية المهمة ألعمالها 
وأصولها، أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت، أو أنه ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. كما أنه من 
الممكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو أن تنتهي صالحية التغطية التأمينية 
ويتأخر تجديدها سواء بسبب الشركة أو ألسباب خارجة عن ارادتها، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان أن 
وثائق التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجارياً، أو ستظل متاحة على اإلطالق. فإن أياً من هذه األحداث أو الظروف 
أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها 
المستقبلية الجدير بالذكر أت صالحية اتفاقية التغطية التأمينية على سيارات الشركة قد انتهت بتاريخ 2022/12/08م، وتعمل الشركة 
حاليا على تجديدها )ولمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين، يرجى مراجعة الفقرة الفرعية رقم )9-15( »التأمين«  من القسم رقم )9( 

»المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة باإلعفاءات الجمركيه  2-1-34
يمّكن المستثمر الصناعي من تقديم طلب إعفاء جمركي للمواد األولية أو لآلالت ولقطع  قدمت حكومة المملكة العربية السعودية دعماً 
الغيار بعد الحصول على الترخيص الصناعي، ولدى الشركة اعفاء من الرسوم الجمركية )اعفاء صناعي( على جميع وارداتها من المواد 
الخام لكل الكميات التي تستوردها من الدواجن واللحوم، والمعدات لمدة خمس سنوات. وبدأت الشركة في اإلستفاده من اإلعفاء من تاريخ 
2019/05/01م وقد بلغت اإلعانات التي وفرتها الشركة من اإلعفاء الجمركي مبلغ )1,742,721( ريال سعودي ومبلغ )4,053,309( ريال 
سعودي، ومبلغ )2,491,000( ريال سعودي، خالل السنوات المالية 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على 

التوالي.

وبالتالي في حال صدر قرار ينص على وقف الدعم المتمثل باإلعفاء الصناعي أو تخفيض الدعم أو تعليق العمل فيه سيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر قصور الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 2-1-35
تدار الشركة كشركة مساهمة مقفلة، وبالتالي فإن موظفي اإلدارة العليا يتمتعون بخبرة محدودة أو ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة 
مساهمة مدرجة، وفي كيفية التقيد باللوائح واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. ويتوجب على 
باإلفصاح  المتعلقة  والقواعد  التنظيمية  بالقواعد  الشركة  التزام  لضمان  إضافية  جهود  بذل  الخصوص  وجه  على  العليا  اإلدارة  موظفي 
المفروضة على الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية. وفي حال عدم التزام اإلدارة العليا بهذه القواعد فإن ذلك سوف يؤثر بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
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2-1-36 )IFRS( المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والسنة المالية المراجعة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م واإليضاحات المرفقة بهم وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت 
أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر. وقد نتج عنها تغيير في المعالجات المحاسبية لعدد من البنود في القوائم المالية.

ووفقاً للقوائم المالية للشركة، فقد قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير الدوليه اإللزاميه بدء من 1 يناير 2020م، وكان لها تأثير على القوائم 
المالية للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفترة المقارنة الخاصة بها، على سبيل المثال ال الحصر:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم »16« والخاص باإليجارات، والذي أدى إلى قيام الشركة بإثبات مطلوبات إيجارية فيما يتعلق بعقود اإليجار 
التي قد تم تصنيفها مسبقاً ضمن »عقود اإليجار التشغيلية«. تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة 

باستخدام معدل االقتراض اإلضافي.

كما أنه توجد بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركه للسنه 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة متى كان ذلك مناسبا وعندما 

تصبح سارية المفعول. على سبيل المثال ال الحصر:

تاريخ التطبيقالمعايير الجديده والتعديالت على المعايير الدوليه للتقرير المالي

التعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالي رقم »10« القوائم المالية المجمعه ومعيار المحاسبه الدولى رقم »28« اإلستثمارات في 
مؤجل وغير محدد بعدالشركات الشقيقه والمشاريع المشتركه.

1 يناير 2023مالتعديالت على معيار المحاسبه الدولى رقم »1« عرض القوائم المالية فيما يتعلق بتبويب اإللتزامات
1 يناير 2023مالمعيار الدولى للتقرير المالى رقم »17« عقود التأمين

1 يناير 2022مالتعديالت على معيار المحاسبه الدولى رقم 16 الممتلكات واألالت والمعدات 
1 يناير 2022مالتعديالت على معيار المحاسبه الدولى رقم 27 المخصصات واإللتزامات واألصول المحتمله

المصدر: الشركة

وبناء على ماذكر أعاله، فقد أدى تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية )IFRS( إلى تغييرات على قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية 
31 ديسمبر 2020م، و2021م كما سيؤدي إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر 
أثرها حالياً أو قد ال تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على النحو المعتمد في المملكة خال السنوات القادمة، 
وقد ينتج عن ذلك تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير 

الجديدة من الممكن أن تؤثر سلباً على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

المخاطر المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة )VAT( وتأثيرها على أسعار منتجات الشركة 2-1-37
فرضت حكومة المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% كما في 1 يناير 2018م، وفي تاريخ 01 يوليو 2020م، تم رفع 
ضريبة القيمة المضافة لتصبح 15% ويذكر أن الشركة ملتزمة بسداد ضريبة القيمة المضافة شهريا وال يوجد أي مخالفات عليها. ويبلغ 
رصيد مستحقات الضريبه كما في 30 يونيو 2022م مبلغ )554,395( ريال سعودي، وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من 
مراحل إنتاج المنتج وتوزيعة. حيث يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين تكلفة شراء األصل والسعر الذي يمكن بيعها به. ويتم 
تمرير تكلفة ضريبة القيمة المضافة من قبل المنتج والموزع إلى المستهلك النهائي. ويعّرف الخطر المرتبط بضريبة القيمة المضافة، وهو 
أن سلسلة اإلمداد بضريبة القيمة المضافة أكثر تعقيًدا، كلما زادت المخاطر الضريبية. أيضا، يؤدي تنفيذ ضريبة القيمة المضافة إلى 
زيادة أسعار السلع، مما يؤدي تدريجيا إلى التضخم، إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام ضريبة القيمة المضافة من قبل إدارة الشركة أو 
موظفيها سيزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو يعرض الشركة لغرامات أو عقوبات أو يودي إلى اإلضرار 

بسمعتها والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر أنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 2-1-38
تتطلب اعمال الشركة االلتزام بالتشريعات واألنظمة البيئية المطبقة في المملكة والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة 
المهنية وسالمة المنشات الصناعية والعاملين فيها، ويمكن ان ينتج عن مصنع الشركة مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن ان 
تؤدي- في حال لم يتم السيطرة عليه وادارتها بشكل صحيح أو في حال تركت دون عالج أو إدارة سليمة إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير 
على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة االنسان. ان عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية سيؤدي إلى 
اغالق مصانع الشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا 
على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة اعمالها وبالتالي التأثير 

سلبا على نتائجها المالية وربحيتها. 
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مخاطر عدم االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 2-1-39
إن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة 
في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه واإلدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات. 

وإن مخافة هذه القواعد واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق المالية.

المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات 2-1-40
التزمــت الشــركة بنظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ )1437/01/28هــ( الموافــق 2015/11/10م والمنشــور 
1437/01/27هــ  بتاريـخ  النفـاذ  حيـز  دخـل  والـذي  2015/12/04م(،  )الموافـق  1437/01/22هــ  بتاريـخ  القـرى  أم  الرسـمية  بالجريـدة 
)الموافـق 2016/05/04م( وتعديالته. كمـا التزمـت بالمـادة )224( مـن نظـام الشـركات من ناحية تعديل نظامها األساسي وقد تم اصدار 

اخر نسخة من نظامها االساسي بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1440/01/20هـ الموافق 2018/09/30م.

يفــرض نظــام الشــركات بعــض المتطلبات النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتزام بهــا. وسيســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ 
االجراءات والتدابيــر لاللتزام بمثــل هــذه المتطلبات والتــي مــن الممكن أن تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل. كمــا فــرض 
نظــام الشـركات الحالــي عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده االلزامية حيــث تصــل حســب نظــام الشــركات المادة 
213 إلى 500 ألف ريــال، كمــا نصــت المادة )214( مــن نظــام الشــركات علــى تضاعــف العقوبـات فـي حـال تكــرار المخالفات، وبالتالـي 
فـإن الشـركة سـتكون عرضـة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك القواعـد واألحكام، والـذي مـن شـأنه التأثيـر ســلبا 

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعهــا المالي ونتائــج عملياتهــا.

المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية 2-1-41
تنشأ المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية من مسائل قانونية مثل العقود والكيانات واألصول والملكية الفكرية واالمتثال وقد تُرفع من قبل 
الشركة أو ضدها، ونظرا لطبيعة عمل الشركة وطبيعة معامالتها مع الغير فإن الشركة قد تجد نفسها طرفا في دعاوى قضائيه أخرى سواء 
مدعياً أو مدعى عليها. ومن شأن أي نتيجة سلبيه فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو اإلجراءات التنظيمية التأثير سلبا على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وال تستطيع الشركة التوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى القضائية التي يمكن أن 
تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائيه لتلك الدعاوى. وفي حال تم حل القضايا القانونية ضد الشركة فسوف تتحمل الشركة 
مطالبات مالية نتيجة تلك القضايا، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سمعة الشركة وكذلك على أعمالها ونتائج عملياتها. )لمزيد من 

المعلومات، برجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )9-12( »التقاضي« من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية«(.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 2-1-42
قامت الشركة بتقديم إقرارتها الزكوية عن جميع السنوات منذ تأسيسها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م، وحصلت على شهادة زكاة رقم 
1040164824، سارية المفعول حتى تاريخ 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م(. وال يوجد أي نزاعات أو مطالبات متعلقة بفروقات 

زكوية قائمة حتى تاريخ هذه النشرة.

وحصلت الشركة على ربوط زكويه نهائية لألعوام 2019م، و2020م، و2021م، ونتج عن الربوط الزكويه فروق زكويه بقيمة )20,884( ريال 
سعودي، و)2,050( ريال سعودي، و)277,033( ريال سعودي عن السنوات المالية 2019م، و2020م، و2021م على التوالي.

وبناًء على ما ذكر أعاله ال تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حالها في المستقبل. كما ال تستطيع 
الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقدم مطالبات على الشركة عن السنوات الماضية ومطالبتها بدفع استحقاقات 
زكاة إضافية، ولدى الشركة مخصصات زكويه بقيمة )261,165( ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، وفى حال زادت الفروقات الزكويه 
عن المخصص المكون فسوف تتحمل الشركة هذه الفروقات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

العالمى  2-1-43 اإلنتشار  ذلك  في  بما  العامه  الصحة  ي�هدد  مما  غيرها  أو  المعدية  األمــراض  بتفشى  المتعلقة  المخاطر 
المستمر لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(

نظرا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واإلقتصاد العالمى ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( المستجد 
والذى بدأ بالتفشى منذ أواخر شهر ديسمبر 2019م بداية من الصين وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر 
مــن 194 دولــة حــول العالــم، ليواجــه العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل. وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 
2020م، عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ الكثيــر مــن الــدول حــول العالــم، بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة 
لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي، وقــد أدى تطــور الوضــع بهــذا الشــكل إلــى توقــف مفاجــئ فــي األنشــطة االقتصاديــة 
وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك كان النتشــار الفيــروس تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطــاً علــى 
األفــراد والشــركات والحكومــات. وقــد قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة الحتــواء تبعــات 
تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول العالــم والمنطقــة، وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض حظـــر التجـــول في مراكـــز التســـوق 

ومعارض البيع بالتجزئة فـــي بعـــض مـــدن ومحافظـــات المملكـــة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشــطة االقتصادية والحكومية.
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البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتطبيــق اإلجــراءات  المــوارد  بالتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة ووزارة  ومــع أن الشــركة ملتزمــة 
واالحتــرازات الوقائيــة إال أنه ال يمكن ضمان أن اإلجراءات الصحية والوقائية سوف تنجح في إيقاف أو الحد من إنتشار فيروس كورونا 
)COVID-19( في المملكة. كما سيكون لهذه اإلجراءات أثار سلبيه وجوهرية على اإلقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لفترة 

يصعب التنبؤ بها، األمر الذي يكون له تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على نتائج أعمال الشركة وعملياتها وتوقعاتها ووضعها المالي.

كما سيترتب على تفشى أى مرض من األمراض المعدية منها على سبيل المثال فيروس كورونا )COVID-19( ومتالزمة الشرق األوسط 
التنفسيه )MERS( وفيروس اإلنفلونزا )HINI( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة )SARS( في منطقة الشرق األوسط أو اى منطقه أخرى 

أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وبالتالى على نتائج أعمال الشركة وعملياتها وتوقعاتها ووضعها المالي.

كما أنه وفى حال انتشاء العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدى ذلك إلى نقص في عدد الموظفين في كافة إدارات 
الشركة بما في ذلك إدارة اإلنتاج مما سيؤثر على عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما سيؤثر على تعطل عمليات الشركة التشغيلية.

وحيث أنه ال يوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ال يمكنها ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم 
الخسائر الناجمه عن هذه الجائحه وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر على نتائج أعمال الشركة وعملياتها وتوقعاتها ووضعها المالي.

مخاطر التغيرات في األنظمة ذات العالقة 2-1-44
كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل وأنظمة 
الجهات  يتم تحديثها من قبل  أو  تتغير  والتي قد  المالية وغيرها،  السوق  الصادرة عن هيئة  واللوائح  المدني واألنظمة  والدفاع  البلديات 
المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقه باألصول الثابته 2-1-45
إن لدى الشركة أالت ومعدات متخصصة تستخدمها في مراحل اإلنتاج المختلفه، وقد بلغت نسبة اإلهالك المجمع من إجمالي القيمه 
الدفتريه لآلالت والمعدات نسبة )12.39%( كما في 30 يونيو 2022م. وهى مهمه للغايه لنجاح عملياتها. لذلك تعتمد الشركة على التشغيل 
الموثوق والمتسق لهذه المعدات من أجل تحقيق أهدافها وتوقعاتها المالية. إن أى عطل غير متوقع يطرأ على األالت والمعدات أو أى صيانة 
مطوله لها من شأنه أن يعطل إنتاج الشركة ويضعف قدرتها على إنتاج كميات كافية من المنتجات بصورة مستمره أو على تأمين جودة 

المنتجات بالشكل الذى يلبى مطالب عمالئها أو اإللتزام بمتطلبات الجوده المطلوبه. 

كما أنه إذا استدعت الحاجه إلضافة إضافات جوهريه في األصول الثابته متضمنه المبانى واألالت والمعدات والسيارات والمشروعات تحت 
التنفيذ، فإن ذلك سيؤثر على سيولة الشركة وكذلك على ربحية الشركة اذا زاد مبلغ اهالك األصول المضافه عن النتائج التشغيليه لها، مما 

سيؤثر على نتائج أعمال الشركة وعملياتها وتوقعاتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية 2-1-46
ال يوجد لدى الشركة إدارة مراجعه داخليه حتى تاريخ هذه النشرة، ومن أهم مهام إدارة المراجعه الداخليه تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما 
في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سالمتها ومالءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، باإلضافة إلى إقتراح الوسائل واإلجراءات 
الالزمة لعالجها، كذلك التأكد من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات والتحقق من كفايتها ومالءمتها. باإلضافة إلى اصدار تقارير 

دوريه إلى لجنة المراجعه تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييم المخاطر ونظم الرقابه لدى الشركة.

وتسعى الشركة للبحث عن مكتب خارجى للقيام بمهام المراجعة الداخليه، ولدى الشركة خمسة عروض حالية من مكاتب خارجيه، وتتوقع 
إدارة الشركة أن يتم تعيين واحد من المكاتب الخمسه ليبدأ عمله بدأ من الربع االول لعام 2023م. إن عدم وجود إدارة مراجعه داخليه لدى 
الشركة يجعل الشركة معرضه لمخاطر تشغيليه وإداريه وماليه ورقابية ال سيما بعد إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية الموازية، 

وهو ما سيكون له أثر سلبى وجوهري على نتائج أعمال الشركة وعملياتها وتوقعاتها ووضعها المالي.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر 2-2

مخاطر تغير البيئة التنظيمية 2-2-1
تخضع أعمال الشركة لألنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد 
تكون البيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة عرضة للتغيير. وقد يترتب على التغييرات التنظيمية الناجمة عن العوامل السياسية و/أو 
االقتصادية و/أو الفنية و/أو غيرها من العوامل فرض قيود على استيراد منتجات الشركة و/أو بيعها في السوق المحلية مما سيكون له 
تأثير كبير على عمليات الشركة. وقد ترى الشركة أنه يتعين عليها إجراء تغييرات في أعمالها بما يتفق مع تلك األنظمة أو التغييرات في 
البيئة التنظيمية ككل، وهو ما قد يكون له تأثيًرا سلبياً وجوهرًيا على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

قد يؤدي إقرار أي قوانين أو أنظمة جديدة أو معدلة أو أي تغيرات في البيئة التنظيمية ككل إلى زيادة المتطلبات التي يتعين على الشركة 
التقيد بها، وقد تعجز الشركة عن التقيد بتلك القوانين أو األنظمة الجديدة أو المعدلة من دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة. وعالوة على 
ذلك قد تؤدي هذه القوانين أو األنظمة أو اللوائح الجديدة أو المعدلة إلى تكاليف إضافية يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

باإلضافة إلى ما سبق، فإن نفاذ أي متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة مثل فرض رسوم مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية أو فرض 
حصص محددة لالستيراد أو زيادة التعرفة الجمركية المفروضة من قبل الحكومة على الواردات إلى المملكة وتحديدا تلك المتعلقة بمنتجات 
الشركة والعقوبات والمقاطعات التجارية وغيرها من الرسوم أو التدابير سواء تلك التي تعتمدها الحكومة أو توجهها التكتالت التجارية 
اإلقليمية أو ما تفرضه القوانين الدولية أو األجنبية ذو العالقة قد تؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات التي تبيعها الشركة األمر الذي يكون 

له تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على نتائج أعمال الشركة وعملياتها وتوقعاتها ووضعها المالي.

المخاطر السياسية واالقتصادية 2-2-2
إن أداء الشركة يعتمد على األوضاع االقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية وعلى األوضاع االقتصادية العالمية التي بدورها تؤثر 

على اقتصاد المملكة.

إن االقتصاد واإلنفاق الحكومي السعودي ال يزاالن يعتمدان على سعر النفط في األسواق العالمية على الرغم من نمو االقتصاد السعودي في 
قطاعات أخرى مختلفة، ولذلك فإن االنخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في نمو االقتصاد السعودي أو تغييرات كبيرة في 
خطط اإلنفاق الحكومي، األمر الذي قد يكون له تأثيرا سلبًيا وجوهرًيا على المشاريع الجديدة واستكمال المشاريع الضخمة المعلن عنها 
مما قد يؤثر على قطاع البناء وبالتالي يؤثر سلبيا على أعمال الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية والتي من ضمنها شركة آفاق 

الغذاء وتوقعاتها ونتائج عملياتها وسعر أسهمها ووضعها المالي عامًة.

مخاطر البيئة التنافسية 2-2-3
تعتبر البيئة السوقية التي تعمل فيها الشركة بيئة عالية المنافسة حيث تتنافس منتجات الشركة مع منتجات كثيرة أخرى محلية وعالمية 
ومع شركات ذات موارد مالية وبشرية كبيرة تمكنها من التجاوب السريع للتغيرات في السوق من خالل تطوير منتجات جديدة واالستثمار في 
التسويق والترويج لمنتجاتها. وعليه، فإن لم تتمكن الشركة من التجاوب بسرعة مع التغيرات في الطلب على منتجاتها فسوف تتأثر مبيعاتها 
وأرباحها في المستقبل. تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة، 
ويعتبر قطاع اإلنشاء ومواد البناء من القطاعات عالية المنافسة، فبعض منافسي الشركة لديهم مصادر مالية وغير مالية كبيرة. وعليه، 
فإنه ال يوجد ضمان أن تنافس الشركة بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو انخفاض الهوامش 

الربحية أو فقدان الحصة السوقية، الشيء الذي يؤثر سلًبا على ربحية الشركة.

مخاطر فرص النمو 2-2-4
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، واألنظمة 
القانونية، وغيرها. وبالرغم من نمو الشركة في الماضي، إلى أنه ليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث أن 
الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها تبعاً للتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية ونقص 
الكفاءات العاملة، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها 

السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباح أعمالها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي.

المخاطر المتعلقة بتوفر البضائع وسالسل اإلمداد  2-2-5
قد تتأثر الشركة بمخاطر سالسل اإلمداد وارتفاع تكاليفها، وقد ظهر خالل العاميين الماضيين اضطرابات كبيرة جًدا وغير متوقعة على 
سالسل التوريد وكان ذلك واضًحا منذ بداية أزمة انتشار جائحة كورونا. هذا االضطراب أدى إلى إغالق الحدود بين دول العالم والرقابة 
المشددة عليها مما أدى إلى اضطراب وتعطل في سالسل التوريد بشكل كبير جًدا وعلى نطاق واسع. كذلك أدى ارتفاع الطلب على بعض 
المواد إلى نقص عالمي. وعالوة على ذلك، فقد أجبرت عمليات اإلغالق الصناعات والمصنعين على إغالق متاجرهم في جميع أنحاء العالم 
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مما أدى إلى خروج الكثير من األعمال من السوق. وقد انعكس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الشحن نتيجة لما ذكر أعاله، 
وحيث أن الشركة تعتمد بشكل كبير في توفير المواد الخام والمعدات الصناعية باالستيراد من الخارج فإن الشركة معرضه الرتفاعات كبيره 
في أسعار تكلفتها اإلنتاجية بشكل قد ال يمكنها من السيطرة عليه. وقد مثلت المشتريات الخارجية للشركه ما نسبته 72.5% من مشتريات 
الشركة كما في 30 يونيو 2022م. إن أي اضطراب في سلسلة التوريد للشركة قد يؤثر سلًبا على نتائج أعمال الشركة وقدرتها على تلبية 
احتياجات عمالئها. وتحقيق أهداف التكلفة يعتمد على قدرة الشركة على الحفاظ على المخزون والترتيبات الرئيسية للتوريد. وإن فقدان 
أو تعطيل هذه الترتيبات أو تعرض المخزون للتلف أو انخفاض قيمته سيؤثر على قيمة المخزون المدون في الشركة. أيًضا عدم القدرة 
على شراء ما يكفي من البضائع أو أي تغير في تكلفة تخزينها أو نقلها أو العوامل الخارجية األخرى التي ال سيطرة عليها مثل حوادث نقل 
البضاعة يمكن أن يقطع توريد المنتجات، وإذا لم يتم إدارتها بشكل فعال وعالجها، فقد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة، والوضع 

المالي، أو نتائج العمليات.

المخاطر المتعلقة بالكلفة العالية ألسعار الطاقة المستقبلية 2-2-6
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 95 بتاريخ 1437/03/17ه )الموافق 2015/12/28م( القاضي برفع أسعار الطاقة )بما في ذلك الوقود( 
وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في 2016م، كجزء من 
سياسات المملكة الهادفة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي. بتاريخ 1439/03/24ه )الموافق 2017/12/12م( أصدرت وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية بيانا بشأن خطة برنامج التوازن المالي إلصالح أسعار منتجات الطاقة. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين 91 والبنزين 
95، والديزل للصناعة والمرافق، والديزل للنقل والكيروسين وذلك ابتداء من يوم 1439/04/14ه )الموافق 2018/01/01م2018/01/01م(، 
كانت السعودية قد قررت  تحرير أسعار الوقود مع بداية عام 2018 ضمن خطة تصحيح أسعار المشتقات النفطية المحلّية لتقليص النمو 
المضطرد في االستهالك المحلي.  تعتبر زيادة أسعار الكهرباء ووقود البترول أحد عوامل الخطر الرئيسية ألي شركة تصنيع. وقد أدت 
الوتيرة المتزايدة الستهالك الطاقة غير المتجددة إلى االرتفاع الحاد في أسعار الطاقة في العقد الماضي. بحكم اعتماد شركة افاق الغذاء 
على وقود البترول لتشغيل المصنع االالت المستعملة،وقد أدت تلك الزيادة إلى ارتفاع مصاريف الطاقة بنسبة 15% في عام 2020م مقارنة 
مع عام 2019م ، ومع بدأ تعافي اإلقتصاد العالمي وزيادة الطلب على المنتجات البتروليه وزيادة أسعارها، فسينعكس ذلك سلًبا على أداء 

الشركة وربحيتها.  

المخاطر الطبيعية للفيضانات والزالزل وغيرها من األحداث 2-2-7
خطر المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات منخفض جداً في المملكة العربية السعودية حيث ال يوجد نهر رئيسي في البالد. عالوة على ذلك، 
فإن احتمال وقوع الزالزل منخفض للغاية في منطقة الخليج. إال أن الشركة قد تتعرض إلى حوادث خارجة عن نطاق سيطرتها كالحرائق 

وغيرها من األحداث التي تلحق بالشركة مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة باالستيراد 2-2-8
البرازيل واستراليا وهولندا  السعودية حيث تحتل  العربية  المملكة  والدواجن وغيرها من خارج  اللحوم  الخام من  المواد  الشركة  تستورد 
النصيب األكبر من تلك الواردات، ويشكل االستيراد 60% من حجم المواد الخام للشركة ولدى الشركة عالقة استراتيجية مع اكبر شركة 
عالمية إلنتاج الدواجن في البرازيل seara alimentos - JBS وكذلك شركة Thomas Foods األسترالية وشركة T.Boer & zn BV الهولندية. 
إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل حصص االستيراد، والتعريفات الجمركية، والمقاطعة وغيرها من التدابير، التي تعتمدها 
الحكومات، سيؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل الشركة أو يعول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان، والتي يون 

لها تأثير سلبي جوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي. 

المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 2-2-9
تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة 
متزايدة معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة 
عنها كبيرة، كما يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديات في الممارسات 

التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسامة.

فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم 
السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال تُركت من دون عالج أو إدارة سليمة، إلى خطر تلوث البيئة. إن عدم االلتزام واالمتثال 
الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات 
أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها، والتي ستؤثر سلباً على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو 

ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلباً على نتائجها.
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المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية 2-2-10
استفادت الشركة تاريخياً من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من 
خالل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض ميسرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية وتوفير األراضي والطاقة 
والمياه بأسعار مخفضة. كذلك قد قامت وزارة العمل بإعفاء وتحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة ولفتره محدده، ونصت اآللية 
على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، 
أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق اإلعفاء إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علًما 

بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

إن عدم التأكد باستمرار هذه المبادرات والمحفزات سيؤدى إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وكذلك نتائج عمليتها.

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة 2-3

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 2-3-1
قد ال يتمكن المكتتبين من إعادة بيع أسهمهم بسعر االكتتاب أو بأعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق، حيث أن سعر السوق 
ألسهم االكتتاب بعد الطرح قد يتأثر سلًبا بعوامل خارج سيطرة الشركة. ومن ضمن هذه العوامل على سبيل المثال التغيرات في نتائج عمليات 
الشركة أو في ظروف السوق أو التغيرات في األنظمة الحكومية أو البيئة التنظيمية ككل. إن هذه العوامل التي ذكرت على سبيل المثال قد 

تؤثر سلًبا على سعر السهم في السوق. 

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 2-3-2
سيحتفظ المساهمون المؤسسون بعد االنتهاء من االكتتاب بحصة سيطرة في الشركة تشكل ما نسبته 80% من أسهم الشركة. ونتيجة لذلك 
سيكون بمقدورهم التأثير في جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين. ومن الممكن أن يقوم المساهمون المؤسسون بممارسة هذه 
القدرة على التأثير على نحو يمكن أن يكون له تأثير كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وعمليات الشركة الهامة، والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة وبنود نظامها 
األساسي. وعالوة على ذلك فإن أي تغيير في استراتيجية وسياسة العمل من قبل المساهمين المؤسسين تجاه الشركة يمكن أن يؤدي إلى 
نتائج غير متوقعة على نشاط الشركة وهو األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها 

التشغيلية. 

مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين 2-3-3
يقتصر تداول أسهم الشركات في هذا السوق على المستثمرين المؤهلين لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. وإذا لم تكن 
شريحة المستثمرين المؤهلين كافية لتكون سوق فعال ونشط ومستمر لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركات 

المدرجة في هذا السوق بصفة عامة وأسهم الشركة بصفة خاصة تأثراً سلبياً وجوهرياَ.

مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركة 2-3-4
ال يوجد حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه سوق عام لتداول أسهم الشركة، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن تطور سوق ناشط ومستمر لتداول 
أسهم الشركة بعد هذا االكتتاب. ال يوجد تأكيد بان سعر الطرح سيكون مساويا للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد عملية الطرح وقد 
ال يتمكن المستثمرون من القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر الطرح أو بسعر أعلى منه. وعالوة على ذلك، فقد يتأثر سعر 

األسهم بعد تاريخ هذا االكتتاب بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:

االختالف في النتائج التشغيلية وأداء أنشطة الشركة.- 
التطورات التنظيمية في السوق المستهدف من قبل الشركة حيث يكون لها تأثير على الشركة أو عمالئها أو منافسيها.- 
التغيرات في التقديرات المالية من قبل محللي األوراق المالية.- 
الزيادة أو النقصان في عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو الموظفين األساسيين.- 
أداء االقتصاد السعودي والعالمي.- 
التقلبات في أسواق األوراق المالية العالمية والمحلية.- 
التطورات المهمة في سياسة المملكة االقتصادية. - 
التغيرات في العوامل االقتصادية والقانونية والتنظيمية )محلًيا ودولًيا( غير المتعلقة بأداء الشركة كالركود االقتصادي وفرض عوائق - 

على اإلتجار أو عدمه وفرض العقوبات وغيرها من العوامل.
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كثير من العوامل المبينة أعاله تقع خارج سيطرة الشركة. وإن أي تقلبات ألسعار األسهم نتيجة هذه العوامل ستؤثر بشكل سلبي على نتائج 
الشركة المالية وتوقعاتها والقرارات االستثمارية للمكتتبين.

مخاطر عدم توزي�ع األرباح 2-3-5
يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس 
المال واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة هامة 
بين الحين واآلخر، والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح 
في المستقبل. وال تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق بأنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية 

مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح، كما ال تقدم أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها في أي عام.

مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال 2-3-6
قد تحتاج الشركة من وقت إلى آخر، إلى زيادة رأس مالها بناء على متطلبات أعمالها. وتتضمن بعض العوامل التي قد تتطلب زيادة الشركة 

لرأس مالها اآلتي:

توسع نشاطات الشركة بما يفوق ما تتحمله ميزانيتها.- 
فرض متطلبات إضافية لرأس المال نتيجة صدور أنظمة ولوائح جديدة.- 
استنفاذ رأس المال الحالي بشكل بليغ نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة.- 

قد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي يخدم مصلحتها أو مصلحة المساهمين الحاليين األمر 
الذي سيؤثر سلبا على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. وفي حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار 
أسهم جديدة، فإن إصدار هذه األسهم سيؤثر سلباً على سعر السهم في السوق أو انخفاض نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حالة 

عدم اكتتابهم في األسهم الجديدة المصدرة.

مخاطر بي�ع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح أو بعد انتهاء فترة الحظر 2-3-7
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق الموازية عند اكتمال عملية االكتتاب، أو احتمالية حدوث تلك المبيعات، يمكن أن يؤثر بصورة 

سلبية على سعر السهم في السوق.

سيخضع كبار المساهمين -بعد استكمال االكتتاب بنجاح -لفترة حظر مدتها 12 شهر سيحظر عليهم خاللها التصرف بأي من األسهم التي 
يملكونها. يؤدي بيع أي من كبار المساهمين لعدد كبير من أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى التأثر سلًبا على أسهم الشركة وبالتالي إلى 

انخفاض سعرها في السوق.

مخاطر سيولة أسهم االكتتاب 2-3-8
ال يوجد حاليا سوق عام ألسهم الشركة وليس هنالك ضمان لحدوث تداول نشط ألسهم الشركة واستمراره بعد هذا االكتتاب. وقد تم تحديد 
سعر طرح األسهم بناء على عوامل عدة، منها تاريخ أعمال الشركة وفرصها المستقبلية وفرص القطاع الذي تنافس فيه وتقديرات إدارة 
الشركة وعملياتها ونتائجها المالية. ويمكن أن تؤدي عوامل أخرى مثل النتائج المالية للشركة والظروف العامة للقطاع والحالة االقتصادية 

العامة أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة إلى تذبذبات كبيرة في أسعار وسيولة أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 2-3-9
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة 
على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب 

على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

المخاطر المتعلقة بتوزي�ع أرباح لحاملي األسهم 2-3-10
واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد 
الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة، وقد تؤدي زيادة رأس مال الشركة 

إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها.

ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. ويخضع توزيع األرباح 
لقيود وشروط معينه ينص عليها النظام األساسي للشركة، )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم »5« »سياسة توزيع األرباح« من هذه 

النشرة(.
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مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية 2-3-11
القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة  النظامية بموجب  الفترة  الموازية، وبعد ُمضي  بعد اإلدراج في السوق 
باالنتقال إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن 
اليومي  التداول  فإن حجم  فقط،  المؤهلين  المستثمرين  على  التداول  فيها  يقتصر  اإلصدار هي سوق  نشرة  تاريخ  الموازية حتى  السوق 

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

تنظيمية  2-3-12 متطلبات  أي  أو  الحالية  الرئيسية  للسوق  االنتقال  متطلبات  استيفاء  من  الشركة  تمكن  عدم  مخاطر 
مستقبلية

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

فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها - 3

نبذة عن الشركة 3-1

بتاريخ   100010580 رقم  التجارة  بوزارة  العدل  كاتب  لدى  المثبت  الشركاء  قرار  بموجب  مقفله  مساهمه  شركة  الغذاء،  آفاق  شركة 
1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(، وبموجب السجل التجاري رقم )2051220421( الصادر بمدينة الخبر بتاريخ 06/06/ 1439هـ 
)الموافق 02/22/ 2018م(. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمان ماليين )8,000,000( 

سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل،قيمة كل سهم عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بالعنوان التالي:

الموقع/ المدينة الصناعية الثالثة - الدمام

ص.ب 8575 الخبر 34857

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8561000 )13( 966+ 

فاكس : 8500373 )13( 966+

info@horizonfood.sa :البريد اإللكتروني

www.horizonfood.sa :الموقع اإللكتروني

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 3-2

التجاري  بالسجل  والمقيدة  ذات مسؤولية محدودة  »المصدر«( كشركة  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  الغذاء  آفاق  تأسست شركة 
رقم 2051220421 وتاريخ 1439/06/06هـ )2018/02/22م( والصادر من مدينة الخبر، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل برقم 
39864333 وتاريخ 1439/06/06هـ )الموافق 2018/02/22م( وبرأس مال يبلغ واحد وثالثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون 
)31,089,480( ريال سعودي، مقسم إلى ثالث ماليين ومائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون )3,108,948( حصه، بين السيد أحمد 

بن محمد بن حسين العرفج - سعودي الجنسية - وشركة االستثمار الخليجية لألغذية )شركة ذات مسؤولية محدودة(. وفق التالي :

12 المساهمون عند تأسيس الشركة(: 12الجدول رقم )

القيمة االسمية )ريال سعودي(قيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيةالمســـــــــــــــاهمون

131,08910310,890%سعوديأحمد بن محمد بن حسين العرفج

993,077,8591030,778,590%سعوديهشركة االستثمار الخليجية لألغذية

1003,108,94831,089,480%المجموع
المصدر: الشركة
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و تم دخول شركة تبوك الزراعية كشريك جديد في الشركة بموجب تعديل عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل برقم 40708496 وتاريخ 
1440/04/20هـ )الموافق 2018/12/27م(، من خالل وذلك بتنازل السيد الشريك أحمد بن محمد بن حسين العرفج عن كامل حصصه 
في راس المال إلى شركة تبوك الزراعية بعدد والتي تبلغ واحد وثالثون ألفاً وتسعة وثمانون )31,089( حصة كما تنازلت شركة االستثمار 
الخليجية عن عدد مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون ألفاً وثالثمائة وخمسة وثمانون )1,523,385( حصة من إجمالي حصصها البالغة ثالث 
ماليين وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون )3,077,859( حصه لشركة تبوك للتنمية الزراعية بما لها من حقوق وما عليها من 

التزامات. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

هيكل ملكية الشركة 2018م(: 13الجدول رقم )

القيمه اإلسميه )ريال سعودي(قيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيةالمســـــــــــــــاهمون

501,554,4741015,544,740%سعوديهشركة تبوك للتنمية الزراعية

501,554,4741015,544,740%سعوديهشركة االستثمار الخليجية لألغذية

1003,108,94831,089,480%المجموع
المصدر: الشركة

تنازل شركة  العرفج كشريك من خالل  السيد أحمد بن محمد بن حسين  )الموافق 2020/06/21م( تم دخول  وبتاريخ 1441/10/29هـ 
االستثمار الخليجية لألغذية عن كامل حصصها البالغة عدد مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون )1,554,474( 

حصه إلى السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

هيكل ملكية الشركة 2020م(: 14الجدول رقم )

القيمه اإلسميه )ريال سعودي(قيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيهالمســـــــــــــــاهمون

501,554,4741015,544,740%سعوديهشركة تبوك للتنمية الزراعية

501,554,4741015,544,740%سعوديأحمد بن محمد بن حسين العرفج

1003,108,94831,089,480%المجموع
المصدر: الشركة

وأربعمائة وثمانون  وتسعة وثمانون ألفاً  بتاريخ 1443/01/06هـ )الموافق 2021/08/14م( تم زيادة رأس المال من واحد وثالثون مليوناً 
)31,089,480( ريال سعودي إلى ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي مع االحتفاظ برقم واسم وتاريخ السجل التجاري. ليكون هيكل 

ملكية الشركة كالتالي:

هيكل ملكية الشركة 2021م(: 15الجدول رقم )

القيمه اإلسميه )ريال سعودي(قيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالجنسيهالمســـــــــــــــاهمون

504,000,0001040,000,000%سعوديهشركة تبوك للتنمية الزراعية

504,000,0001040,000,000%سعوديأحمد بن محمد بن حسين العرفج

1008,000,00080,000,000%المجموع
المصدر: الشركة

وبتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م( صدر قرار الشركاء المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة رقم 100010580 بالموافقة 
على تحول الشركة وفروعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحول 

الحصص إلى أسهم تبلغ القيمة االسمية للسهم )10( ريال.

بتاريخ 1443/07/29هـ )الموافق 2022/03/02م( صدر قرار وزارة التجارة بالموافقة على إعالن تحول شركة آفاق الغذاء من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى )شركة مساهمة مقفلة(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمان ماليين )8,000,000( سهم عادى مدفوعة القيمة 
الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق  رياالت سعودية، وجميع أسهم  بالكامل،قيمة كل سهم عشرة )10( 
تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت 
فيها. تستحق اسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها )فضاًل راجع 

قسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.
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رسالة الشركة 3-3

تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية بجوده عاليه، لتكون منتجاتنا أساسية لدى المستهلك.

رؤية الشركة 3-4

أن تكون الشركة الرائدة في صناعة قوالب الشاورما، وتحقيق زيادة في العائد على المدى الطويل للمساهمين، وذلك من خالل ريادتنا 
واسبقيتنا في صناعة قوالب الشاورما وتطويرها.

تتبنى الشركة استراتيجيات األعمال التالية:

الوصول إلى انتاج 50طن يومي من قوالب الشاورما.- 
التركيز على قناة الخدمات الغذائية )المطاعم-الفنادق-التموين(.- 
تشغيل المصنع التابع للشركة بورديتي عمل )16ساعه عمل( - 
رفع نسبة السعودة لتصل إلى 70% في االدارات و50% في االنتاج - 
تنوع المنتجات لتصل إلى اكثر من عشرين منتج مع تركيزنا على منتجنا الرئيسي )قوالب الشاورما( - 
تطبيق وسائل التقنيه في االنتاج والتوزيع والتوريد - 
بناء الثقه لدى المستهلك بتقديم خدمات ذات جوده - 
الدخول في قطاع التجزئه - 
انهاء اعمال توسعة المصنع التابع للشركة بنهاية 2022م - 
في -  والمتكررة  العاليه  المنافسه  ذات  المنتجات  واستبعاد  االسواق  تتطلبها  التي  الغذائيه  المنتجات  تقديم  في  االبتكار 

االسواق 

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة 3-5

تمتلك الشركة مصنع في صناعة قوالب الشاورما ويعد المصنع االول في المملكة العربية السعودية المتخصص في تلك - 
الصناعة وتمتلك الشركة القدره على صناعة قوارب الشاورما باالحجام واالضافات المطلوبه من العميل

عدم وجود منافس فعلي أو مصنع متخصص في الوقت الحالي - 
حصلت الشركة على اعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام لمدة خمس سنوات - 
حاجة السوق الماسة لمنتجات تلك الصناعة )قوالب الشاورما الجاهزة( حيث يوجد اكثر من 15 الف منفذ لبيع الشاورما - 

)حجم سوق الشاورما( وتزايدات الحاجه لتلك المنافذ لتوفير تكاليف االيدي العاملة وتخفيض المصاريف وبالتالي هناك 
اقبال يفوق فيه الطلب عن المعروض 

تنوع ايرادات الشركة بين المبيعات المحليه والتصدير لدول الخليج حيث لدى الشركة مايقرب من 350 عميل داخل المملكة - 
العربية السعودية واكثر من 20 عميل خارج المملكة في دولة الكويت ودولة االمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين مما 

يدعم استقرار ونمو المبيعات
صعوبة الحصول على صناع متخصصين لتجهيز قوالب الشاورما في منافذ البيع وباالخص بعد رسوم المقابل المالي - 
تتمتع المنتجات الخاصه بالشركة بصالحية تصل إلى تسع اشهر من تاريخ االنتاج - 
توسعت كثير من منافذ البيع افتتاح فروع اخرى بناء على تامين منتجاتها من المصنع التابع للشركة - 
اوصت وزارة البلدية والشؤون القرويه ممثلة في امانة منطقة الرياض بأهمية وجود مصانع متخصصه في صناعة الشاورما - 

نظرا لما تشكله الشاورما من 80% من حاالت التسمم الغذائي 
تمتلك الشركة معدات واالت حديثه وخطوط انتاج من اخر ماتوصلت له التكنولوجيا في مجال تصنيع وتجهيز اللحوم بما - 

يقارب من 45 مليون ريال 
االغذيه -  مجال  في  االيزو  شهادات  على  وحاصله  االزمه  النظاميه  التراخيص  جميع  على  حاصله  الشركة 

 IS09001-1800-HACCP
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تمتلك الشركة مصنع على مساحه 20 الف متر مربع- 
لدى الشركة فريق عمل يمتلك خبره واسعه في مجال تجهيز وحفظ اللحوم - 
لدى الشركة منتجات جديده لم يتم طرحها في االسواق السعودية - 

الطبيعة العامة ألعمال الشركة 3-6

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )2051220421( وتاريخ 1439/06/06هـ )الموافق 2018/02/22م( وتتمثل أنشطة 
الشركة كما في سجلها التجاري في انتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة والمجمدة، وإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة، وتقطيع 

وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن، وانتاج السجق )النقانق( والهامبورجر من اللحوم.

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

الزراعة والحراجة وصيد األسماك- 
التعدين واستغالل المحاجر- 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء- 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها- 
التشييد- 
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية- 
النقل والتخزين- 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام- 
المعلومات واالتصاالت- 
األنشطة العقارية- 
األنشطة العلمية والتقنية- 
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم- 
التعليم- 
أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي- 
أنشطة الخدمات األخرى- 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمه المتبعه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه من الجهات المختصه إن وجدت.

هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمه لألنشطة الحاليه والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة. 
)ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم الفرعي )9-2( )الشهادات والموافقات 
والتراخيص التي حصلت عليها الشركة( من القسم )9( )المعلومات القانونية(. ويتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج وتصنيع وتجهيز 

وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة.

نموذج عمل الشركة 3-7

تمتلك الشركة مصنع متخصص في صناعه أسياخ الشاورما الجاهزة المتبلة ويقسم المصنع داخليا إلى ثالثة أقسام رئيسيه، وهم قسم 
شاورما الدجاج وقسم شاورما اللحم وقسم دونر الكباب وهذا ما تتمثل فيه أنشطة الشركة الحالية.

المصنع يقع بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام بالمنطقة الشرقية والمصنع مجهز للعمليات التصنيعية كمصنع غذائي حديث فقد جهزت 
كل أدوات وظروف النظافة والتطهير اثناء دخول العمال واثناء اإلنتاج ايضا ولدى المصنع خطوط انتاج رئيسية تحقق هدف المشروع وهي:
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خطوط انتاج رئيسية(: 16الجدول رقم )

الوصفالطاقه اإلنتاجيهخط اإلنتاج

خط صناعه المانية يحتوي على ماكينات لتتبيل الدجاج وماكينات لتحضير الصوصاتتصل إلى 10 طن في الوردية يوميا.خط تتبيل الدجاج

خط صناعه المانية يحتوي على ماكينات تتبيل اللحم وماكينة تحضير الصوصاتتصل إلى 10 طن في الوردية يوميا.خط تتبيل اللحم

تصل إلى 5 طن في الوردية يوميا.خط الفرم والخلط

وهو خط صناعه المانية يحتوي على المفرمة والخالط الكبير لفرم وخلط اللحم 
المفروم مع البهارات واالضافات والذي تصل طاقته االنتاجية الحالية إلى 5 طن 

في الوردية يوميا، وخالطات أخرى لخلط المكونات الطازجة مثل الطماطم والبصل 
وخالفه والتي تضاف إلى مكونات التتبيلة الخاصة باللحم والدجاج.

-خط باألشعة لفحص المواد الخام 
خط لفحص الدجاج واللحم والتأكد من خلوه من بواقي عظم أو غضاريف أو كدمات أو 

أعراض مرضية وذلك عن طريق الفحص الظاهري ومن خالل جهاز الفحص باألشعه 
X-Ray

المصدر: الشركة

ويوضح الجدول التالي تفاصيل مصنع الشركة.

مصنع الشركة(: 17الجدول رقم )

المنتجاتمساحة المبانيالموقعالمصنع
الطاقة اإلنتاجيه 

القصوى
)طن / سنويًا(

رقم 
ترخيص 
منشأة 
صناعية

تاريخ إصدار 
ترخيص منشأة 

صناعية

تاريخ إنتهاء ترخيص منشأة 
صناعية

شركة آفاق 
الغذاء

المدينة
الصناعية 

الثالثة 
بالدمام

18899م

10,000أسياخ شاورما الدجاج.

381348
1438/06/17هـ 

)الموافق 
2017/03/16م(

1444/06/08هـ )الموافق 
2023/01/01م( 4,500أسياخ شاورما اللحم

1,100أسياخ دونر الكباب
المصدر: الشركة

أقسام المصنع وآلية اإلنتاج

أوال: قسم مستودعات المواد الخام

وفيه يتم إستالم المواد الخام وتخزينها حسب طبيعة التخزين )مجمد - مبرد - جاف( كما يتم تنظيم المستودعات واجراء أعمال الجرد 
والحصر وتحديد حدود الطلب للمواد الخام وتتم عملية الشراء من خالل األدارة التجارية حيث توجد ادارة متخصصه للشراء الداخلي 
واألستيراد الخارجي يتم ارسال اوامر الشراء من ادارة المخازن عند وصول الحد األدنى للصنف وتحول إلى األدارة التجارية ومن ثم األدارة 

المالية للتعميد األولي ومن ثم الرئيس التنفيذي هذه الدورة تتم من خالل برنامج ونظام متكامل.

ثانيا: قسم انتاج شاورما الدجاج

وتكون مراحل االنتاج داخل القسم كالتالي:

استالم المواد الخام من المستودعات )الدجاج منزوع العظم - البهارات - اإلضافات الغذائية( ويتم في هذه المرحلة فتح الكرتون - 
المغلف به المواد الخام وتجهيزها للعمليات االنتاجية األخرى.

مرحلة فرز وتعقيم الدجاج: وفي هذه المرحله يتم فحص الدجاج منزوع العظم والتأكد من خلوه من بواقي عظم أو غضاريف أو - 
.X-Ray كدمات أو أعراض مرضية وذلك عن طريق الفحص الظاهري ومن خالل جهاز الفحص باألشعه

مرحلة تجهيز التوابل واإلضافات وهذه المرحلة تتم في غرفة منفصله ويتم فيها تجهيز ووزن مكونات الخلطه الخاصة بالتتبيل من - 
بهارات وصوصات ومواد مضافة وتقسم إلى وحدات متساوية لكل وحدة تشغيلة على حده.

مرحلة التتبيل وهي مرحلة يتم فيها ادخال الدجاج إلى خط التتبيل والذي يحتوي على ثالثه ماكينات للتتبيل بسعه اجمالية للماكينة - 
الواحدة 1 طن للوجبة الواحدة ويوضع مع الدجاج باقي مكونات الخلطه من بهارات وغيره من المواد التي تم تحضيرها مسبقا كما 

يعمل خط التتبيل على انتاج دجاج شاورما متبل جاهز للتشكيل في هيئة اسياخ بمعدل طاقة انتاجية 15 طن يوميا.
مرحلة التبريد وفي هذه المرحله يتم وضع الدجاج المتبل داخل ثالجة التبريد لمدة 24 ساعه حتى تستقر انسجة الدجاج وتتشرب - 

مكونات الخلطة بشكل جيد وتحافظ على درجة حرارة الدجاج تحت 3 درجة مئوية قبل عملية التشكيل.
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يتم عمل سيخ -  المتبل حتى  الدجاج  وافخاذ  بشك صدور  وذلك  الشاورما  اسياخ  تشكيل  يتم  المرحلة  هذه  وفي  التشكيل  مرحلة 
الشاورما وذلك بأوزان مختلفة حسب رغبة العمالء ويتم لف االسياخ باإلستريتش جيدا ووضع ملصق التعريف بالمنتج مدون عليه 

التاريخ والصالحية.
مرحلة التجميد السريع وتكون هذه المرحلة هي المرحلة التالية مباشرة بعد تشكيل وعمل اسياخ الشاورما حيث توضع األسياخ - 

على تروليات وتوضع في ثالجات التجميد السريع التي تصل سعتها التخزينية إلى ما يتعدى 30 طن والتي تصل درجة حرارتها إلى 
-30 درجة مئوية حتى يصل سيخ الشاورما إلى التجميد الكامل ويتم اخراج االسياخ بعد ذلك عند وصول درجة حرارة منتصف 

السيخ -18 درجة مئوية ليتم تعبئتها.
مرحلة التعبئة والتغليف وهي المرحلة االنتاجية األخيرة والتي يتم فيها تعبئة االسياخ المجمدة في كرتون كل سيخ على حدة ويتم - 

طباعه التاريخ والصالحية على الكرتون وتلصق الكرتونة ويتم تسليم المنتجات النهائية للمستودعات.
مرحلة التخزين وفي هذه المرحلة يتم استالم المنتج التام النهائي من االنتاج وتخزينه داخل ثالجة المنتج التام الخاصة بالمستودعات - 

ويظل المنتج محفوظ إلى ان يتم تحميله في سيارات البيع لتوصيله إلى العمالء من المطاعم وشركات خدمات اإلعاشة وغيرها.

ثالثا قسم إنتاج شاورما اللحم

وتكون مراحل االنتاج داخل القسم كالتالي:

استالم المواد الخام من المستودعات )قطعيات اللحم منزوعة العظم - البهارات - اإلضافات الغذائية( ويتم في هذه المرحلة فتح - 
الكرتون المغلف به المواد الخام وتجهيزها للعمليات االنتاجية األخرى.

مرحلة تجهيز شرائح اللحم وفي هذه المرحلة يتم نزع الكيس الخارجي عن قطعية اللحم وتصفيتها من اي بواقي دم وخالفه ثم - 
تقطع إلى شرائح صغيرة وذلك يتم بشكل اوتوماتيكي بواسطة الماكينة الخاصة بذلك.

مرحلة تجهيز التوابل واإلضافات وهذه المرحلة تتم في غرفة منفصله ويتم فيها تجهيز ووزن مكونات الخلطه الخاصة بالتتبيل من - 
بهارات وصوصات ومواد مضافة وتقسم إلى وحدات متساوية لكل وحدة تشغيلة على حده.

مرحلة التتبيل وهي مرحلة يتم فيها ادخال شرائح اللحم إلى خط التتبيل الخاص باللحم والذي يحتوي على ماكينتين للتبيل بسعه - 
اجمالية للماكينة الواحدة 300 كجم للوجبة الواحدة ويوضع مع شرائح اللحم باقي مكونات الخلطه من بهارات وغيره من المواد 
التي تم تحضيرها مسبقا كما يعمل خط التتبيل على انتاج شرائح لحم متبلة جاهز للتشكيل في هيئة اسياخ بمعدل طاقة انتاجية 

5 طن يوميا.
مرحلة التبريد وفي هذه المرحله يتم وضع شرائح اللحم المتبل داخل ثالجة التبريد لمدة 24 ساعه حتى تستقر انسجة اللحم - 

وتتشرب مكونات الخلطة بشكل جيد وتحافظ على درجة حرارة اللحم تحت 3 درجة مئوية قبل عملية التشكيل.
الشاورما -  يتم عمل سيخ  المتبل حتى  اللحم  وذلك بشك شرائح  الشاورما  اسياخ  تشكيل  يتم  المرحلة  وفي هذه  التشكيل  مرحلة 

وذلك بأوزان مختلفة حسب رغبة العمالء ويتم لف االسياخ باإلستريتش جيدا ووضع ملصق التعريف بالمنتج مدون عليه التاريخ 
والصالحية.

مرحلة التجميد السريع وتكون هذه المرحلة هي المرحلة التالية مباشرة بعد تشكيل وعمل اسياخ الشاورما حيث توضع األسياخ - 
على تروليات وتوضع في ثالجات التجميد السريع التي تصل سعتها التخزينية إلى ما يتعدى 30 طن والتي تصل درجة حرارتها إلى 
-30 درجة مئوية حتى يصل سيخ الشاورما إلى التجميد الكامل ويتم اخراج االسياخ بعد ذلك عند وصول درجة حرارة منتصف 

السيخ -18 درجة مئوية ليتم تعبئتها.
مرحلة التعبئة والتغليف وهي المرحلة االنتاجية األخيرة والتي يتم فيها تعبئة االسياخ المجمدة في كرتون كل سيخ على حدة ويتم - 

طباعه التاريخ والصالحية على الكرتون وتلصق الكرتونة ويتم تسليم المنتجات النهائية للمستودعات.
مرحلة التخزين وفي هذه المرحلة يتم استالم المنتج التام النهائي من االنتاج وتخزينه داخل ثالجة المنتج التام الخاصة بالمستودعات - 

ويظل المنتج محفوظ إلى ان يتم تحميله في سيارات البيع لتوصيله إلى العمالء من المطاعم وشركات خدمات اإلعاشة وغيرها.

رابعا قسم انتاج دونر الكباب:

وتكون مراحل االنتاج بالقسم كالتالي:

استالم المواد الخام من المستودعات )قطعيات اللحم منزوعة العظم - البهارات - اإلضافات الغذائية( ويتم في هذه المرحلة فتح - 
الكرتون المغلف به المواد الخام وتجهيزها للعمليات االنتاجية األخرى

مرحلة الفرم وفي هذه المرحلة يتم نزع الغالف الخارجي لقطعيات اللحم ووزن التشغيلة ووضعها في ماكينة المفرمة لفرم اللحم - 
جيدا

مرحلة تجهيز التوابل واإلضافات وهذه المرحلة تتم في غرفة منفصله ويتم فيها تجهيز ووزن مكونات الخلطه الخاصة بالتتبيل من - 
بهارات وصوصات ومواد مضافة وتقسم إلى وحدات متساوية لكل تشغيلة على حده
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مرحلة الخلط وفي هذه المرحلة يتم خلط اللحم المفروم مع باقي مكونات الخلطة من بهارات وإضافات أخرى داخل ماكينة الخلط - 
والتي تسع ما يزيد عن 2 طن للتشغيلة الواحدة

مرحلة التبريد وهي نفس المرحلة التي يتم اتباعها كما في منتجات الدجاج واللحم لتستقر الخلطة داخل أنسجة اللحم المفروم- 
مرحلة التشكيل وفي هذه المرحلة يتم وضع مخلوط اللحم المفروم الخاص بالدونر داخل ماكينة التشكيل حيث تقوم هذه الماكينة - 

بتشكيل وعمل أقراص بأقطار مختلفة يتم شكها على االسياخ حتى يكتمل شكل السيخ ويكون ذلك بأوزان مختلفة حسب رغبة 
العمالء ثم يغلف السيخ باالستريتش جيدا ويوضع عليه ملصق التعريف بالمنتج مدون عليه تاريخ االنتاج ومدة الصالحية

مرحلة التجميد السريع وتكون هذه المرحلة هي المرحلة التالية مباشرة بعد تشكيل وعمل اسياخ الدونر حيث توضع األسياخ على - 
تروليات وتوضع في ثالجات التجميد السريع التي تصل سعتها التخزينية إلى ما يتعدى 30 طن والتي تصل درجة حرارتها إلى -30 
درجة مئوية حتى يصل سيخ الدونرالى التجميد الكامل ويتم اخراج االسياخ بعد ذلك عند وصول درجة حرارة منتصف السيخ -18 

درجة مئوية ليتم تعبئتها
مرحلة التعبئة والتغليف وهي المرحلة االنتاجية األخيرة والتي يتم فيها تعبئة االسياخ المجمدة في كرتون كل سيخ على حدة ويتم - 

طباعه التاريخ والصالحية على الكرتون وتلصق الكرتونة ويتم تسليم المنتجات النهائية للمستودعات
مرحلة التخزين وفي هذه المرحلة يتم استالم المنتج التام النهائي من االنتاج وتخزينه داخل ثالجة المنتج التام الخاصة بالمستودعات - 

ويظل المنتج محفوظ إلى ان يتم تحميله في سيارات البيع لتوصيله إلى العمالء من المطاعم وشركات خدمات اإلعاشة وغيرها

قنوات التوزي�ع:

ويقع مقر الشركة الرئيسي ومصنع الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام، ولدى الشركة مستودع بمدينة الرياض، ومستودع 
بمدينة جده، وتخدم الشركة عمالئها عن طريق البيع المباشر للمطاعم، وال يوجد لدى الشركة أي مبيعات جمله. 

أسطول النقل المملوك للشركة

تقوم الشركة بتوزيع وتوريد منتجاتها من خالل أسطول مملوك لها مكون من عدد )7( مركبة كما هو موضح في الجدول التالي:

أسطول النقل المملوك للشركة(: 18الجدول رقم )

الحمولةالعددالمركبه

12 طن2شاحنات كبيرة
6 طن4ديانات متوسطة
2 طن1ديانات صغيرة
المصدر: الشركة

خطط الشركة التوسعية 

قامت الشركة بزيادة رأسمالها وضخ إستثمارات جديده بقيمة 60,000,000 ريال سعودي وذلك لعمل توسعات في مصنع الشركة الواقع في 
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بإضافة ثالثة خطوط إنتاجيه جديده باإلضافة إلى توسعة الطاقه اإلنتاجيه لخطوط اإلنتاج الحاليه، وقد 
بلغت نسبة اإلنجاز بالتوسعات إلى نسبة 96% كما في تاريخ هذه النشرة. وتسعى الشركة من خالل هذه التوسعات إلى خدمة أعمالها في 

السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى مبيعاتها لدول الخليج العربي. وتتمثل هذه التوسعات في األتي:

التوسعات في خطوط اإلنتاج الحاليه- 

تسعى الشركة لزيادة خط انتاج تتبيل الدجاج من 10 طن في الوردية الواحدة لتصل إلى 35 طن في الورديه الواحده، وزيادة الطاقة 
االنتاجية ألسياخ الشاورما المتبلة من 10 طن إلى 20 طن خالل ستة اشهر، وزيادة خط انتاج الخلط والفرم من 5 طن في اليوم 

لتصل إلى 20 طن خالل العام القادم. ويوضح الجدول التالي تفاصيل توسعات خطوط اإلنتاج الحاليه:

خطط الشركة التوسعية(: 19الجدول رقم )

الطاقه اإلنتاجيه بعد التوسعات في الورديهالطاقه اإلنتاجيه الحاليه في الورديهخط اإلنتـــــــــــــــــــــــاج

35 طن10 طنخط تتبيل الدجاج
20 طن10 طنخط تتبيل اللحم

20 طن5 طنخط الفرم والخلط
المصدر: الشركة



38
جدول

المحتويـات

التوسعات إلضافة منتجات جديده:- 

تسعى الشركة إلضافة ثالثة خطوط إنتاج جديده لتتمكن من إضافة منتجات جديده تستهدف من خاللها السوق المحلي والخارجي، 
ودعم  تسويق  في  بالعمالء  وكذلك شبكة عالقتها  تمتلكها  التي  والمستودعات  النقل  من خدمات  اإلستفاده  إلى  الشركة  وتسعى 

مبيعاتها من المنتجات الجديده، ويوضح الجدول التالي تفاصيل خطوط اإلنتاج والمنتجات المستهدفه:

خطوط االنتاج الجديدة(: 20الجدول رقم )

أهم المنتجاتوقت التشغيل المتوقعالطاقه اإلنتاجيه في الساعةخط اإلنتـــــــــــــــــــــــاج

خط مصنعات الدواجن من 
الربع األخير 2023م2 طن الناجتس

ناجتس الدجاج- 
شرائح الدجاج- 
بروستد الدجاج- 
حلقات البصل- 
زنجر الدجاج- 
أجنحة الدجاج- 
جمبرى بالبقسماط- 

برجر اللحم عالى الجوده- الربع األول من عام 2023م1 طن خط البرجر

مارس 2023م1 طن خط الشاورما المطهية 
شاورما اللحم الجاهزه- 
شاورما الدجاج الجاهزه- 

المصدر: الشركة

كما تشمل التوسعة على إنشاء مخازن مجمدة تتسع ألكثر من 3600 طن من المواد الخام والمنتج النهائي ومخزن للمواد الجافه بطاقة 
1500 طن ومختبر مركزي ومسجد ومبنى اداري بمساحة 600 م وصالة طعام للموظفين وورش صيانه وقاعة تدريب وقاعة ابحاث وتطوير 

المنتجات.

فروع الشركة 3-8

)الموافق  1439/06/06هـ  وتاريخ   )2051220421( رقم  التجاري  السجل  بموجب شهادة  الخبر  مدينة  في  للشركة  الرئيسي  المركز  يقع 
2018/02/22م( وتملك الشركة حاليا فرعين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

فروع الشركة(: 21الجدول رقم )

تاريخ انتهاء السجلتاريخ إصدار السجلرقم السجلالعنوانالمدينةالفرع

مصنع شركة آفاق 
الدمامالغذاء 

المدينة الصناعية الثالثة - 8575
وحدة رقم 20

الدمام 34857-2383
2050105126

1436/05/27هـ
)الموافق 2015/03/06م(

1445/05/27هـ
)الموافق 2023/12/11م(

األحساء/ الهفوفمطعم دونراتي 
حي السليمانية الرابع - 5057

وحدة رقم 18
الهفوف 36444-9005

2251067369
1438/04/11هـ

)الموافق 2017/01/09م(
1444/06/13هـ

)الموافق 2023/01/06م(

المصدر: الشركة
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كبار العمالء 3-9

يمثل أكبر خمسة عمالء للشركة نسبة 43.81% و38.95% و23.60% من إجمالي اإليرادات للشركة خالل العامين 2020م 2021م وفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، وفيما يلي جدول يوضح قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة ونسبتهم من إجمالي اإليرادات خالل 

العامين 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م: 

كبار العمالء(: 22الجدول رقم )

إســم العميل
31 ديسمبر 2020م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

17.40%4,739,910طرف مستقل - تعاقدعميل 1

9.19%2,503,050طرف مستقل - تعاقدعميل 2

6.45%1,757,424طرف مستقل - تعاقدعميل 3

5.53%1,506,040طرف مستقل - تعاقدعميل 4

5.24%1,428,275طرف مستقل - تعاقدعميل 5

43.81%11,934,699اإلجمالي

إســم العميل
31 ديسمبر 2021م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

14.51%7,798,105طرف مستقل - تعاقدعميل 1

9.35%5,027,680طرف مستقل - تعاقدعميل 2

6.46%3,471,095طرف مستقل - تعاقدعميل 3

5.16%2,776,300طرف مستقل - تعاقدعميل 4

3.46%1,861,540طرف مستقل - تعاقدعميل 5

38.95%20,934,720اإلجمالي
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022مإســم العميل

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

7.63%2,724,700طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 1

6.18%2,207,580طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 2

3.81%1,359,395طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 3

3.61%1,288,235طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 4

2.37%844,740طرف مستقل - غير تعاقدية عميل 5

23.60%4,824,650اإلجمالي
المصدر: الشركة



40
جدول

المحتويـات

كبار الموردين 3-10

يمثل أكبر خمسة موردين للشركة نسبة 73.52% و38.95% و93.60% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمه للشركة خالل العامين 2020م 
2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م وفيما يلي جدول يوضح قائمة أكبر خمسة موردين للشركة خالل العامين 2020م 

و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:

كبار الموردين(: 23الجدول رقم )

إســم المورد
31 ديسمبر 2020م

النسبة من تكلفة المبلغطبيعة العالقه
المواد المستخدمه*

33.98%4,775,954طرف مستقل - تعاقدمورد 1

18.90%2,656,121طرف مستقل - تعاقدمورد 2

12.58%1,768,739طرف مستقل - تعاقدمورد 3

5.22%733,806طرف مستقل - تعاقدمورد 4

2.83%398,355طرف مستقل - تعاقدمورد 5

73.52%10,332,974اإلجمالي

إســم المورد

31 ديسمبر 2021م

المبلغطبيعة العالقه
النسبة من 

تكلفة المواد 
المستخدمه**

38.48%11,702,946طرف مستقل - تعاقدمورد 1

15.17%4,614,760طرف مستقل - تعاقدمورد 2

9.75%2,965,774طرف مستقل - تعاقدمورد 3

5.38%1,637,499طرف مستقل - تعاقدمورد 4

5.11%1,552,500طرف مستقل - تعاقدمورد 5

73.90%22,473,479اإلجمالي

إســم المورد

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

المبلغطبيعة العالقه
النسبة من 

تكلفة المواد 
المستخدمه***

49.49%11,360,453 طرف مستقل - غير تعاقدية مورد 1

13.02%2,989,100 طرف مستقل - غير تعاقدية مورد 2

12.68%2,911,823 طرف مستقل - غير تعاقدية مورد 3

9.74%2,235,421 طرف مستقل - غير تعاقدية مورد 4

8.67%1,991,244 طرف مستقل - غير تعاقدية مورد 5

93.60%21,488,042اإلجمالي
المصدر: الشركة

بلغت تكلفة المواد المستخدمه مبلغ 14.05 مليون ريال سعودي خالل العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2020م  *

بلغت تكلفة المواد المستخدمه مبلغ 30.41 مليون ريال سعودي خالل العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2021م  **

بلغت تكلفة المواد المستخدمه مبلغ 22.96 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م  ***
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اإليرادات 3-11

تنوعت إيرادات الشركة بين المبيعات المحليه والتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي.

اإليرادات وفق التوزي�ع الجغرافى 3-11-1
يوضح الجدول التالي قيمة المبيعات المحليه وقيمة الصادرات ونسبة كال منها خالل األعوام المالية 2020م و2021م، وفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2022م ونسبتها من إجمالي المبيعات:

قيمة المبيعات المحلية والصادرات(: 24الجدول رقم )

البيـــــــــــــــــــــــــان
31 ديسمبر 2020م

النسبة إجمالي المبلغ
اإليرادات

78.67%21,432,951المبيعـــــــــــــات المحليه
21.33%5,808,725.00الصـــــــــــــادرات

100%27,241,676اإلجمالي

البيـــــــــــــــــــــــــان
31 ديسمبر 2021م

النسبة إجمالي المبلغ
اإليرادات

83.80%45,042,245المبيعـــــــــــــات المحليه

16.20%8,710,175.00الصـــــــــــــادرات

100%53,752,420اإلجمالي

البيـــــــــــــــــــــــــان
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

النسبة إجمالي المبلغ
اإليرادات

84.45%30,147,889المبيعـــــــــــــات المحليه
15.55%5,550,370الصـــــــــــــادرات

100.00%35,698,260اإلجمالي
المصدر: الشركة

ويوضح الجدول التالي قيمة الصادرات لكل دوله ونسبتها من إجمالي اإليرادات خالل األعوام 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022م:

قيمة الصادرات لكل دولة ونسبتها من اإليرادات(: 25الجدول رقم )

الدوله
31 ديسمبر 2020م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

17.39%4,738,320 طرف مستقل - غير تعاقديهدولة الكويت 

2.65%722,440 طرف مستقل - غير تعاقديهدولة االمارات العربية 

0.65%176,125 طرف مستقل - غير تعاقديهسلطنة عمان 

0.63%171,840 طرف مستقل - غير تعاقديهمملكة البحرين 

21.32%5,808,725اإلجمالي
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الدوله
31 ديسمبر 2021م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

14.51%7,798,105 طرف مستقل - غير تعاقديهدولة الكويت 

0.85%457,650 طرف مستقل - غير تعاقديهسلطنة عمان 

0.79%426,720 طرف مستقل - غير تعاقديهدولة االمارات العربية 

0.05%27,700 طرف مستقل - غير تعاقديهمملكة البحرين 

16.20%8,710,175اإلجمالي

الدوله
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

النسبة إجمالي المبلغطبيعة العالقه
اإليرادات

13.48%4,813,470طرف مستقل - غير تعاقديهدولة الكويت

1.11%396,300طرف مستقل - غير تعاقديهسلطنة عمان

0.95%340,600طرف مستقل - غير تعاقديهدولة االمارات العربية

15.55%5,550,370اإلجمالي
المصدر: الشركة

ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة ونسبتها من إجمالي اإليرادات خالل األعوام 2020م و2021م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م:

التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة(: 26الجدول رقم )

فترة الستة أشهر المنتهية النسبة31 ديسمبر 2021مالنسبة31 ديسمبر 2020مالمناطق
النسبةفي 30 يونيو 2022م

45.28%52.2416,163,243%59.0228,078,051%16,078,051المنطقة الشرقية 

31.00%22.8011,067,985%13.3112,254,254%3,625,242المنطقة الوسطي 

4.47%6.561,596,524%4.003,524,263%1,089,542المنطقة الغربية 

1.95%0.84695,892%1.06452,421%289,865المنطقة الجنوبية 

1.75%1.36624,246%1.29733,256%350,251المنطقة الشمالية 

15.55%16.205,550,370%21.328,710,175%5,808,725دول الخليج 

100.00%100.0035,698,260%100.0053,752,420%27,241,676اإلجمــــــــالي
المصدر: الشركة
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اإليرادات وفق فئات المنتجات 3-11-2
ويوضح الجدول التالي توزيع مبيعات الشركة وفق فئات المنتجات ونسبتها من إجمالي اإليرادات خالل األعوام 2020م و2021م وفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م:

اإليرادات وفق فئات المنتجات(: 27الجدول رقم )

المنتـــــج
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م2021م2020م

النسبةالمبلـــغالنسبةالمبلـــغالنسبةالمبلـــغ

83.38%76.4729,766,416%41,105,283 78.73%21,446,334 شاورما دجاج 

12.34%17.494,405,904%9,400,790 16.21%4,416,023 شاورما لحم 

4.27%4.581,525,940%2,463,440 2.12%576,912 شاورما دونر

--1.46%782,907 2.95%802,407 مبيعات المطعم 

100.00%100.0035,698,260%53,752,420 100.00%27,241,676 اإلجمالي
المصدر: الشركة

قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة 3-12

ال تمتلك الشركة عقارات مملوكه لها، ويوضح الجدول التالي عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة. 

العقارات المستأجرة(: 28الجدول رقم )

المبلغ )ريال سعودي(مدة العقدالمؤجرالمساحة أو الوصفاستخدام العقار#

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 4,200مارض المصنع 11
ومناطق التقنية )مدن(

من 1439/10/12 هـ )الموافق 2018/06/26م( 
إلى 1457/10/11هـ )الموافق 2035/12/11م(

12,600

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 14,699أرض المصنع 22
ومناطق التقنية )مدن(

من 1440/01/29هـ )الموافق 2018/10/09م( 
إلى 1460/01/29هـ )الموافق 2038/03/06م(

44,097

من 1443/2/20هـ )الموافق 2021/09/27م( فرد3 دبلكساتسكن عمال 4
180,000إلى 1445/10/10هـ )الموافق 2024/04/19م(

من 1443/06/29هـ )الموافق 2022/02/1م( فرد3 شقق سكنيةسكن عمال 5
105,000إلى 1444/07/09هـ )الموافق 2023/01/31م(

شركةمكتبمكتب جدة6
من 1443/12/07هـ )الموافق2022/07/06م( 
إلى 1444/12/17هـ )الموافق 2023/07/05م(

25,500

شركةمكتبمكتب الرياض6
من 1443/12/07هـ )الموافق 2022/07/06م(
إلى 1444/12/17هـ )الموافق2023/07/05م(

37,400

المصدر: الشركة
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وثائق التأمين 3-13

أبرمت الشركة عدة عقود تأمين لتغطية مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها، وتم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين داخل 
المملكة. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:

ملخص وثائق التأمين المتعلقه بالشركة(: 29الجدول رقم )

المدةمبلغ التغطيةنطاق التأمينرقم البوليصةشركة التأمين

يتم عمل إضافات باستمرارتأمين طبي لموظفي المصنع48438000بوبا
من 2021/09/22م
الى 2023/09/21م

يتم عمل إضافات باستمرارتأمين على الشركة20802766التعاونية*
من 2021/12/09م
الى 2022/12/08م

جميع المخاطر للممتلكات 012220030000759شركة والء للتأمين التعاوني
71,500,000وضد توقف األعمال

من 2022/11/03م
الى 2023/11/02م

500,000المسؤولية العمومية ضد الغير225000000080شركة والء للتأمين التعاوني
من 2022/11/03م
الى 2023/11/02م

المصدر: الشركة
تاريخ صالحية اتفاقية التأمين منتهي وتعمل الشركة حاليا على تجديدة.  *

العالمات التجاريه وحقوق الملكيه 3-14

قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل تسجيل العالمات التجارية الخاصة بمنتجاتها لدى وزارة التجارة كما في الجدول 
التالي:

العالمات التجارية وحقوق الملكية(: 30الجدول رقم )

نوع 
تاريخ بداية رقم الشهادةالشهادة

الحماية
تاريخ نهاية 

الحماية
فئة 

العالمةالوصفالغرضالعالمة

تسجيل 
عالمة 
تجارية

1438000960
1438/01/14هـ 

الموافق 
2016/10/15م

1448/01/13هـ 
الموافق 

2026/10/22م
لمنتجات 29

الشركة

ترس باللون االزرق 
الغامق متدرج حتى اللون 
االزرق الفاتح وبداخله 
دائرة سوداء وبداخلها 
سيخ شاورما باللون 

االخضر واسفله كلمة 
اسكندر بحروف التينية 

بلون أزرق وابيض

تسجيل 
عالمة 
تجارية

1437028496
1437/12/26هـ 

الموافق 
2016/09/27م

1447/12/25هـ 
الموافق 

2026/06/11م
للمطعم43

كلمة دونراتي باالنجليزي 
وبعد حرف الدي 

دائره باللون الفضي 
تمثل حرف أو بداخلها 
مجموعه من الخطوط 

مختلفه االحجام 
باللون االحمر والبني 
والبرتقالي على هيئة 

سيخ شاورما
المصدر: الشركة



جدول
45المحتويـات

كما أن الشركة تقدمت بطلب تسجيل شعارها الرسمي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وبتاريخ 1444/03/25هـ الموافق 2022/10/21م 
تم نشر الشعار الكترونيا )لمدة 60 يوم( في صحيفة الملكية الفكرية وذلك وفقاً للمادة )18( من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية. 
وبتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م تنتهي مدة النشر ويتم اعتماد تسجيل الشعار رسميا، يبين الجدول التالي تفاصيل الطلب:

العالمةالوصفالغرضفئة العالمةرقم الطلبنوع الشهادة

طلب تسجيل 
شعار الشركة37135129عالمة تجارية

مربع بإطار باللون األحمر وبخلفية رصاصية 
وبداخلة حرف ايه بالالتيني بخطوط حمراء 

وتحت المربع عبارة أفاق الغذاء بالعربي

المصدر: الشركة

الموظفون والسعودة 3-15

بلغ عدد موظفي الشركة كما في 30 يونيو 2022م عدد )128( موظفاً منهم )30( موظف سعودي و)98( موظف غير سعودي، وبنسبة سعودة 
قدرها حوالي )%23.44(. 

وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2020م و2021م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م.

أعداد العاملين بالشركة ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة(: 31الجدول رقم )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 2021م 2020م

اإلدارة
اإلجمالي غير 

السعوديين السعوديون اإلجمالي غير 
السعوديين السعوديون اإلجمالي غير السعوديين السعوديون

1 - 1 1 - 1 1 - 1 مكتب الرئيس التنفيذي 

14 - 14 15 - 15 13 - 13 ادارة الموارد البشرية 

7 5 2 7 5 2 6 4 2 االدارة المالية 

7 7 - 5 5 0 1 1 0 الصيانه

3 - 3 4 3 1 2 1 1 ادارة الخدمات المساندة 

1 1 - 1 1 - 1 1 - ادارة تنفيذ المشاريع 

1 1 - 1 1 - 1 1 - ادارة تطوير االعمال 

47 47 - 43 43 - 28 28 - االنتاج 

4 4 - 7 7 - 2 2 - الجودة 

2 2 - 2 2 - 1 1 - اإلدارة التجارية 

23 23 - 14 14 - 12 12 - المبيعات 

8 7 1 7 7 - 4 4 - التوزيع 

2 1 1 2 1 1 3 2 1 االمن والسالمة 

1 - 1 2 - 2 5 2 3 عالقات عامة

7 - 7 6 - 6 - - - التدريب

- - - 3 2 1 5 4 1 المطعم 

128 98 30 120 91 29 85 63 22 اإلجمالي 
المصدر: الشركة

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة والتملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذه النشرة.
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تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في 
مجال عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه اليوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة 

بخالف ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي )3-8( نموذج عمل الشركة.

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

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

إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء اّي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل لهذا التغيير 
وتأثيره في النشاط الُمصدر وربحيته.
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 هيكل الملكية
والهيكل التنظيمي
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي- 4

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح  4-1

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح.

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح(: 32الجدول رقم )

اإلسمم

نسبة الملكيه غير المباشرةنسبة الملكيه المباشرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

عدد 
األسهم

القيمة 
اإلجمالية 
اإلسمية 

)ريال 
سعودي(

النسبة 
)%(

عدد 
األسهم

القيمة 
اإلجمالية 
اإلسمية 

)ريال 
سعودي(

النسبة 
)%(

عدد 
األسهم

القيمة 
اإلجمالية 
اإلسمية 

)ريال 
سعودي(

النسبة 
)%(

عدد 
األسهم

القيمة 
اإلجمالية 
اإلسمية 

)ريال 
سعودي(

النسبة 
)%(

.1

شركة 
تبوك 

للتنمية 
الزراعية

4,000,00040,000,000%503,200,00032,000,000%4000%000%0

.2

أحمد 
بن 

محمد 
بن 

حسين 
العرفج

4,000,00040,000,000%503,200,00032,000,000%4000%000%0

20%1,600,00016,000,000---الجمهور3.

0%000%10000%1008,000,00080,000,000%8,000,00080,000,000المجموع
المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي 4-2

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

اجلمعية العامة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

جلنة املكافآت والترشيحاتاللجنة التنفيذية

جلنة املراجعة

أمني سر ا�لس

العالقات العامةإدارة الصيانةإدارة املوارد البشريةاإلدارة التجاريةإدارة اإلنتاجإدارة اجلودةإدارة املبيعاتاإلدارة املالية
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 4-3

يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وذلك حسب النظام األساسي للشركة. قام المجلس بتشكيل لجنة مراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات واللجنة 
التنفيذية. وسوف تعمل هذه اللجان تحت إشراف مجلس اإلدارة وسيتم اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية وتحديد مهامها وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات. 

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلداره وأمين سر المجلس:

أعضاء المجلس *

صفة المنصباألسم
العضوية

الجنسيةاالستقاللية***

تاريخ التعيينالعمر

بعد الطرحقبل الطرح

الملكية غير الملكية المباشرة
الملكية غير الملكية المباشرةالمباشرة

المباشرة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
0.0011%0.001387%1443/07/28109هـ )الموافق 2022/03/01م(40سعوديغير مستقلغير تنفيذيالرئيسالوليد بن خالد بن صالح الشثري****

40%503,200,000%1443/07/284,000,000هـ )الموافق 2022/03/01م(44سعوديغير مستقلتنفيذينائب الرئيساحمد بن محمد بن حسين العرفج
1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(41سعوديمستقلغير تنفيذيعضومحمد بن عبداهلل بن ابراهيم بن دايل

1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(43سعوديغير مستقلغير تنفيذيعضومنير بن أحمد بن أحمد ال غزوي
1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(44سعوديمستقلغير تنفيذيعضوحاتم بن علي بن طالب بارجاش

أمين سر مجلس اإلدارة **
1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م( 46مصريأمين سر المجلسمجدي عبداللطيف عبدالهادي **

المصدر: الشركة
)الموافق  تاريخ 1448/07/28هـ  في  وتنتهي  )الموافق 2022/03/01م(  تاريخ 1443/07/28هـ  من  )5( سنوات  لمدة خمس  أعاله  المذكورين  اإلدارة  أعضاء مجلس  انتخاب  )الموافق 2022/03/01م( على  بتاريخ 1443/07/28هـ  المنعقد  باجتماعها  للشركه  التحولية  الجمعيه  عينت   *

2027/03/01م(.
قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م( تعيين األستاذ/ مجدي عبداللطيف عبدالهادي كأمين سر لمجلس اإلدارة.  **

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

أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.- 
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل.- 
أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 

تمثل من خالل ملكيته في شركة تبوك الزراعية والتي تمثل مانسبته 0.002673% في شركة تبوك الزراعية مع اإلشارة إلى ان تبوك الزراعية تمتلك 50% في شركة أفاق الغذاء قبل الطرح ونسبة 40% بعد الطرح.  ****
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صالحيات وسلطات مجلس االدارة:

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، . 1
ويكون للمجلس أيضا في - حدود اختصاصه-أن يفوض واحد أو اكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

دوري، . 2 بشكل  ومراجعتها  تنفيذها  على  واالشراف  للشركة  الرئيسية  واألهداف  واالستراتيجيات  والسياسات  الخطط  وضع 
والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك: وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل 
الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها 
وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها. االشراف على النفقات الرأسمالي الرئيسية للشركة، وتملك األصول 
والتصرف بها. وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية 
في الشركة وإعتمادها. التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية. وضع 

أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية - 
والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف 

ذوي العالقة.
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.- 
تواجه -  التي قد  المخاطر  المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن  وإدارة  لقياس  رقابية مناسبة  أنظمة  التأكد من تطبيق 

الشركة، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف 
ذات الصلة بالشركة.

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابية الداخلية في الشركة.- 
اإللزامية -  األحكام  مع  يتعارض  ال  بما  اإلدارة  مجلس  في  للعضوية  ومحددة  واضحة  وإجراءات  ومعايير  إعداد سياسات 

ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
التي -  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة، ووضع السياسات واإلجراءات 

المصالح،  وأصحاب  للمساهمين  الجوهرية  المعلومات  باإلفصاح عن  والتزامها  واللوائح  باألنظمة  الشركة  تقييد  تضمن 
والتحقق من تقييد اإلدارة التنفيذية بها.

اإلشراف على أدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية،وعالقتها المالية واالئتمانية مع الغير.- 
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي :. 3

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.- 
حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها. - 

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي :. 4

استخدام االحتياطي االتفاقي )االختياري( للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيص - 
لغرض معين.

تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. - 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.- 

مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتمادها قبل نشره، . 5
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول 
وأي  للشركة  المتخلفة  األنشطة  أوجه  على  ودوري  بشكل مستمر  االطالع  للمساهمين  تتيح  فعالة  اتصال  قنوات  إرساء  بها، 

تطورات جوهرية.
تشكيل لجان متخصصه منبثقه عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجان وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، . 6

اللجان  هذه  وأعمال  أداء  تقييم  مع  وواجباتهم،  وحقوقهم  مهامهم  وتحديد  األعضاء  تسمية  التشكيل  قرار  يتضمن  ان  على 
وأعضائها،و تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء.

التأشيرات واستقدام . 7 التي تحكم العمل في الشركة، وله حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب  القيم والمعايير  وضع 
األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج االقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها. وللمجلس 
التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله الحق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واالفراغ 
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وقبض الثمن وتسليم المثمن واستالم الصكوك وطلب اصدار بدل فاقد لها مع مراعاة الشروط التالية:- 

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبرات له.- 
أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.- 
ان يكون البيع حاضرا اال في حاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية - 
اال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بااللتزامات أخرى.- 

والتأمينات . 8 الغير  مع  عالقتها  في  الشركة  وتمثيل  الشركة  إلدارة  الالزمة  والصالحيات  السلطات  بجميع  القيام  في  الحق 
المناطق والمحافظات وجميع  العمل والعمال وأقسام الشرطة والجوازات واألمانات والبلديات وإمارات  االجتماعية ومكاتب 
الخاصة  والجهات  والهيئات  التجاري  والسجل  والصناعية  التجارية  والغرف  وفروعها  األخرى  الحكومية  والجهات  الوزارات 
العامة والخاصة وفروعها على اختالف أنواعها واتخاذ كافة  ومكتب االستقدام وكاتب العدل وجميع الشركات والمؤسسات 
والمواد  البضائع  الالزمة وفسح  واألوراق  المستندات  وإنهاء جميع  الجمارك  ومراجعة مصلحة  ذكر،  لما  الالزمة  اإلجراءات 
وتصديرها، ومراجعة وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والممثليات السعودية في الخارج وكذلك السفارات والقنصليات 

والممثليات العامة بالمملكة، كما له حق اعتماد تواقيع مسئولي الشركة لدى الغرف التجارية والجهات األخرى.
حق االستالم والتسليم والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله وقبول الهبات والتسجيل وقبض ودفع الثمن وحق الرهن وقبوله واالرتهان . 9

وفك الرهن وتوقيع الحجوزات بأنواعها المختلفة وإلغائها والتنازل والقسمة والفرز والدمج وتحديد األطوال وتعديل المساحات 
وتوقيع  تالف  أو  فاقد  بدل  وإصدار  وإلغائها  وتعديلها  االستحكام  وحجج  الصكوك  واستخراج  وإصدار  والعقارات  لألراضي 
الحجوزات بأنواعها المختلفة وإلغائها واالستئجار والتأجير وقبض ما يتحصل منها وبيع وشراء األصول والممتلكات المنقولة 
والغير منقولة لصالح الشركة ودفع المبالغ والشيكات واستالمها وحق بيع وشراء العقارات واألراضي لصالح الشركة وإفراغها 
وقبول الثمن وتسليم المثمن وقبول ومنح الهبات وطلب المنح ونقلها وحق الشفعة وقبولها وذلك داخل المملكة العربية السعودية 

وخارجها.
القيام بأعمال التطوير العقاري وتخطيط األراضي والمشاركة في الصناديق العقارية.. 10
فتح كافة أنواع الحسابات بما فيها االستثمارية وإدارتها وإقفالها والتوقيع على االعتمادات والتحويالت والمستندات المالية . 11

والسحب واإليداع لدى البنوك وتعيين المفوضين بالتوقيع وتحديد صالحياتهم وإلغائها وطلب إصدار وإلغاء بطاقات الصرف 
اآللي والرقم السري.

والسندات ألمر . 12 والكمبياالت  والمستندات  األوراق  كافة  على  والتوقيع  إصدارها  على  والتوقيع  المصرفية  الضمانات  إصدار 
والشيكات واألوراق التجارية وتجييرها للغير وكافة المعامالت المصرفية.

عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مهما بلغت مدتها، ولمجلس اإلدارة باألغلبية حق . 13
التوقيع على قرارات أو طلبات القروض والتسهيالت للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة ومراجعة المؤسسات المالية 
وشركات الوساطة المالية والبنوك وصندوق التنمية السعودي وتمثيل الشركة أمامها في الحصول على التمويل المالي وفقاً 
للضوابط الشرعية ولصالح أعمال الشركة وإعادة ترتيب وجدولة الديون، على أن يتم مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض 

التجارية التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات :

أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.- 
أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدامات القرض وكيفية سداده.- 
أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأس مال الشركة.- 

الحق في بيع وشراء األوراق المالية ووحدات الصناديق االستثمارية.. 14
إجراء كافة المعامالت المصرفية الالزمة لنشاط الشركة بما في ذلك رهن العقار أو المنقول أو األسهم وحق التوقيع على . 15

الرهون لصالح البنوك الحكومية واألهلية وصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية واالستثمارية.
فتح الفروع وتعيين مدراءها وإصدار السجالت والتراخيص والتصاريح التجارية والصناعية والزراعية والبلدية وغيرها وتعديلها . 16

وتجديدها ونقلها وشطبها وإلغائها وإصدار بدل التالف أو الفاقد أو نسخ اضافية منها وتحويل السجالت الفرعية إلى رئيسية 
وتحويل السجالت الرئيسية إلى فرعية للمؤسسات والشركات وذلك داخل المملكة وخارجها.

حق شراء وبيع السيارات والمعدات واآلالت لصالح الشركة وشراء وبيع وشحن وتجديد ونقل ملكية السيارات والمعدات واآلالت . 17
وتفويض الغير بقيادتها وإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء رخص السير وملكية المركبات والمعدات والسيارات ونقل ملكيتها وبدل 
الفاقد أو التالف منها وطلب تأسيس الهواتف الثابتة والجواالت والخدمات التابعة لها وإلغائها والتنازل عنها وقبول التنازل 

واستالم الشرائح والفواتير وذلك داخل المملكة وخارجها.
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التعاقد مع الشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية والمقاولين واألفراد وذلك داخل المملكة وخارجها.. 18
تعيين المدراء والموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات بأنواعها واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم . 19

وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والقروض التي تُمنح لهم واستخراج وإصدار اإلقامات وتجديدها وتعديلها وإلغائها وبدل الفاقد 
أو التالف منها ونقل الكفاالت والتنازل عنها وتعديل مسمى صاحب العمل ووضع سياسات الشركة في كافة األمور األخرى 

المتعلقة بموظفي ومستخدمي الشركة.
تعيين وعزل ممثلي الشركة ووكالئها ومستشاريها القانونيين والماليين واإلداريين في الشركة أو شركات أخرى مملوكة للشركة . 20

داخل أو خارج المملكة أو التي تشترك فيها مع الغير داخل أو خارج المملكة.
القيام بكافة األعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر حق التوقيع على . 21

عقود تأسيس شركات أخرى للشركة داخل أو خارج المملكة أو االشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل أو خارج 
المملكة أو االنسحاب من هذه الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والعقود المعدلة ومالحق تعديل عقود التأسيس وقرارات 
الشركاء لتلك الشركات والتوقيع على قرارات تصفيتها وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها، أو 
في شركات قائمة، أو زيادة رأس مالها أو إنقاصه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم ال، أو تعديل أو حذف أو إضافة أغراض 
وأنشطة للشركة أو دخول أو خروج شريك أو تعديل الكيان القانوني أو تعديل بند اإلدارة أو أي بند آخر والتوقيع على ذلك أمام 

كاتب العدل أو أي جهة أخرى، واستالم األرباح.
الحق في تمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتحويلية والعمومية والتصويت نيابة عن . 22

الشركة على قرارات الشركاء والمساهمين في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتحويلية والعمومية، 
وتسمية ممثلي الشركة في كل ذلك والتوقيع على جميع قرارات الشركاء والمساهمين، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس 
هذه الشركات أياً كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء والمساهمين ومحاضر االجتماعات في هذه الشركات 
والتي تكون الزمة إلنفاذ هذه التعديالت بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس ومالحق عقود تأسيس هذه 
الشركات أياً كان مضمون هذا التعديل، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام 

بكافة األعمال واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة الستخراج وتعديل السجالت والتراخيص لهذه الشركات واستالمها.
الحق في إعداد وتسليم العطاءات والدخول في المناقصات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة ونيابًة عنها . 23

لدى جميع السلطات الحكومية المختصة وهيئات القطاع العام والخاص والغير.
القيام بكل ما يلزم القيام به إنفاذاً ألي نظام جديد أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات المختصة.. 24

ولمجلس اإلدارة باألغلبية أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من الغير مباشرة 
عمل أو أعمال معينة له بموجب هذا النظام، وإعطاءه حق توكيل أو تفويض الغير وعزله.

صالحيات وسلطات رئيس مجلس االدارة :

إدارة الشركة بكامل مسئولياتها وله في ذلك جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلداراته وهى على سبيل المثال ال الحصر : -

القضائي . 1 وغير  القضائي  االختصاص  ذات  واللجان  القضاء  ذلك  في  بما  المملكة  وخارج  داخل  الغير  أمام  الشركة  تمثيل 
وتمثيل أمام الشركات واإلمارة والهيئات الخاصة ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة العمل ووزارة الشؤون 
االجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة النقل ووزارة الكهرباء والمياه ووزارة اإلسكان ووزارة الحج ووزارة الخدمة المدنية ووزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة االقتصاد والتخطيط وفروعهم وما يتبعهم من إدارات وأقسام وهيئة سوق المال والهيئة 
والجمارك  واألهلية  الحكومية  والمستشفيات  والخارج  بالداخل  والقنصليات  األجنبية  السفارات  ومراجعة  لالستثمار  العامة 
والحقوق المدنية والدفاع المدني وشركة االتصاالت السعودية وهيئة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر واإلدارة العامة للمرور 
إلصدار وتجديد رخصة القيادة وتجديد رخصة السير وإصدار اللوحات وإسقاط لوحات السيارة واستخراج تصريح اصالح 
السيارات وعمل بالغ سرقه واألمانات والبلديات وذلك لفتح المحالت واستخراج الرخص وتجديد وإلغاء ونقل الرخص ومكاتب 
االستقدام ومكتب العمل والعمال الستخراج التأشيرات واستالم تعويضات التأشيرات ونقل الكفاالت وتعديل المهن وتصفية 
العمالة  القوى  الحاسب اآللي في  العمل وتجديدها ومراجعة  العمالة واستخراج رخص  والتبليغ عن هروب  العمالة وإلغاؤها 
إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة وإضافة وحذف السعوديين واستالم شهادات السعوده واستخراج كشف البيانات وفتح الملفات 
األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها ومراجعة الجوازات لتجديد االقامات واستخراج بدل فاقد أو تالف وعمل خروج وعودة 
وعمل خروج نهائي ونقل المعلومات وتحديث البيانات وتعديل المهن والتسوية والتنازل عن العمالة والتبليغ عن هروب العمالة 
وإلغاء بالغات الهروب وإلغاء بالغات الخروج والعودة والخروج النهائي واستخراج كشف بيانات العمال وإسقاط العمال وكتابات 
العدل الستالم الصكوك وإدخالها في النظام الشامل واستخراج صكوك بدل فاقد أو تالف والغرف التجارية الصناعية ووزارة 

التجارة والصناعة ولجان األوراق التجارية والجهات الرسمية وغير الرسمية
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وله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - اإلقرار - اإلنكار - الصلح - . 2
التنازل - اإلبراء - طلب اليمين ورده واالمتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - اإلجابة والجرح والتعديل - الطعن 
بالتزوير - إنكار الخطوط واألختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز 
والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق 
المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ األحكام - قبول األحكام ونفيها - االعتراض على األحكام وطلب 
االستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك االحكام - طلب رد االعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور 
الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استالم المبالغ - قسمة التركة وفرز النصيب - تنفيذ الوصية - استالم 
صكوك األحكام -طلب إحالة الدعوى -طلب تنحي القاضي -طلب اإلدخال والتداخل -لدى المحاكم الشرعية -لدى المحاكم 
ولجان  المالية  المنازعات  لجان فض  -لدى  العمالية  اللجان  -لدى  الشرعية  الطبية  اللجان  -لدى  المظالم(  )ديوان  اإلدارية 
تسوية المنازعات المصرفية لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية -لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية 
ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري -لدى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات 
التأمينية - لدى هيئة الرقابة والتحقيق - لدى النيابة العامة -لدى المجلس األعلى للقضاء -طلب نقض الحكم لدى المحكمة 
العليا -لدى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية -لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات 

الصحية
إبرام جميع العقود واالتفاقيات وعقود الوكاالت التجارية وعقود االمتياز وعقود التوزيع وعقود اإليجار واالستئجار وغيرها من . 3

الوثائق والمعامالت بالنيابة عن الشركة وفتح فروع لهذه الشركة والمشاركة في الشركات األخرى التي تشارك أو تساهم فيها 
وإجراء أي تعديالت على جميع بنود عقود تأسيسها أمام إدارة الشركات والسجل التجاري وكتابة العدل وأي من الشركات التي 
تساهم فيها والدخول والخروج فيها، كما له حق استالم األرباح وفائض التخصيص وتسجيل وتعديل األسماء التجارية وتوثيقها.

و له حق تمثيل الشركة أمام البنوك وجميع الوزارات المصالح الحكومية وفتح الحسابات البنكية وإغالق الحسابات البنكية . 4
والتوقيع على ما يلزم من أوراق ومستندات تعنى بهذا األمر باسم الشركة.وفتح خطابات االعتماد وطلب إصدار الضمانات 
البنكية بجميع أنواعها والتوقيع على جميع المشتريات واألوراق التجارية المترتبة عليها.وله حق التوقيع على جميع معامالت 
البنوك من إيداع وسحب وتحويل داخلي وتحويل خارجي وفتح المحافظ االستثمارية والصناديق وغيرها وإدارتها وتنشيطها 
لألسهم  وذلك  الرهن  وفك  والرهن  والتداول  واالكتتاب  ألمر  وسندات  الشيكات  على  والتوقيع  واإليداع  والسحب  وإغالقها 
والحصص في الشركات والمؤسسات وغيرها وطلب القروض والتسهيالت البنكية اإلسالمية والموافقة عليها والتوقيع على 
عقودها وعلى جميع المقترحات المطلوبة وتوقيع وتقديم كافة الضمانات الالزمة بما في ذلك الضمانات االعتبارية بضمان 
تسهيالت قد تمنح من وقت إلى وقت إلى أفراد أو مؤسسات فردية أو شركات والمترتبة على هذه القروض والتسهيالت مثل 
المرابحة  اتفاقية  على  والنقدية.والتوقيع  العينية  الضمانات  من  وغيرها  األسهم  وشهادات  ألمر  والسندات  العقاري  الرهن 
المستندات  كافة  وعلى  البنوك،  تقدمها  التي  اإلسالمية  المنتجات  من  وغيرها  اإلسالمية  التورق  اتفاقية  وعلى  اإلسالمية 

والوكاالت المطلوبة والمرفقة مع المنتجات اإلسالمية وله حق تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق.
اإلشراف العام على كافة األعمال اليومية للشركة وله كافة الصالحيات والسلطات الالزمة لتيسير أعمال الشركة من تعيين . 5

إليهم وطلب  الحاجة  أو عدم  للموظفين والعمالة الالزمة وتحديد رواتبهم وأجورهم وإنهاء خدماتهم في حالة عدم كفاءتهم 
منح تأشيرات دخول للعمل وتأشيرات خروج وعودة أو خروج نهائي لموظفي الشركة ومكفوليهم ونقل كفاالتهم والتنازل عنها 

واسترجاع مبالغ التأشيرات وتسير كافة األمور اإلدارية الخاصة بالشركة.
البيع والشراء ألى أصول أو منقوالت لصالح الشركة أو مؤسسات أو شركات أو االستحواذ على أي شركة أو مؤسسة . 6 حق 

الشركة  لصالح  الشركة  باسم  مصدقة  شيكات  بموجب  الثمن  واستالم  واإلفراغ  والبيع  مؤسسة  أو  شركة  ألي  االنضمام  أو 
ولمصلحتها والفرز والتجنيب وقبول وفك الرهانات المأخوذة على العقارات والمنقوالت كضمان لحقوق الشركة ضد الغير.

وله الحق في ممارسة هذه االختصاصات بنفسه أو توكيل أو تفويض غيره من أهل الثقة لممارسة هذه الصالحيات أو جزء منها . 7

صالحيات وسلطات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

أوال: االشراف على تنفيذ الخطط والسياسات واالهداف:

وضع خطة استراتيجية لتحقيق رؤية وأهداف الشركة فضاًل عن توليد اإليرادات واالرباح والنمو.. 1
تحديد وتوجيه تنفيذ استراتيجيات وخطط الشركة.. 2
تخطيط وإدارة وتوجيه أنشطة الشركة لتحقيق األهداف ومعايير األداء والجودة.. 3
تقييم أداء المدراء العامين، وضمان التزام مساهماتهم/ جهودهم لتحقيق األهداف مع سياسات وأهداف الشركة.. 4
تحديد وضع الميزانية التقديرية، ومراقبة النفقات واألداء المالي بالتنسيق مع المدير المالي.. 5
لتنفيذ الخطط . 6 الالزمة  والفنية  والتنظيمية  القرارات اإلدارية  إلى اصدار  والمعلومات باإلضافة  والتعميمات  التعليمات  نشر 

والبرامج التنفيذية المتفق عليها مسبقاً.
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اجراء لقاءات دورية مع المدراء العامين لوحدات العمل لضمان أن األولويات واضحة وان سير العمل يجري بسالسة.. 7

ثانيا: مهام تنفيذية وفنية:

تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس اإلدارة.. 1
تنفيذ ومتابعة قرارات لجنة المراجعة.. 2
توفير اإلدارة والقيادة العامة لضمان تلبية األهداف التي تم تطويرها.. 3
من حيث . 4 بفعالية  الموارد  واستخدام  والفعالية  الكفاءة  لضمان  الشركة  داخل  تجري  التي  المختلفة  العمليات  على  االشراف 

التكلفة.
مراجعة التقارير التنظيمية والبيانات المالية المختلفة لتحديد التقدم واالنجاز الكلي للشركة.. 5
إقامة عالقة عمل قوية مع مجلس اإلدارة وإبقائهم على اطالع على التغيرات والفرص والتهديدات.. 6
تقديم المشورة لمجلس اإلدارة في المسائل المتصلة بالقرارات والتوجهات االستراتيجية، وتوفير المعلومات ذات الصلة التي . 7

من شأنها ان تمكن مجلس اإلدارة من اتخاذ القرار المناسب.
والهيئات . 8 والشركاء  والموردين  والزبائن  الموظفين  جميع  مع  والسمعة  والقيم  التنظيمية،  الثقافة  على  والتطوير  الحفاظ 

الحكومية/ غير الحكومية.
انشاء حلقة وصل مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية واألطراف المهمة مع الحفاظ على عالقات مهنيه متميزة.. 9

قيادة وتوجيه الجهود لتحويل اإلدارات العامة اإلنتاجية الحالية إلى وحدات عمل استراتيجيه قائمة بذاتها. . 10
إدارة األنشطة المتعلقة بالتحالفات االستراتيجية وجذب الشركاء.. 11
عرض ومناقشة تقرير الشركة في اجتماعات الشركاء ومجلس االدراة والتواصل حول الخطط التنظيمية وأداء الشركة.. 12

ثالثًا: مهام إدارية عامة: 

اعداد التقارير الدورية عن األداء.. 1
اعداد المذكرات التفسيرية لمجلس اإلدارة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس.. 2
تحديد االحتياجات المطلوبة من الموظفين والعمالة بناء على الممارسات المعتمدة لتخطيط الموارد البشرية لتنفيذ االعمال . 3

المطلوبة والكفاءة الالزمة.
االشراف على اعداد الخطط التدريبية للموظفين والتوصية بالدورات التدريبية المناسبة بحسب عملية تحديد االحتياجات . 4

التدريبية وتقييم فعاليتها ومتابعة نتائجها وانعكاساتها على أداء المدراء والموظفين.
متابعة الشؤون اإلدارية للموظفين كاالجازات والمغادرات.. 5
اجراء التقييم السنوي للموظفين واالشراف على تقييم العاملين.. 6
تسمية وتكليف من ينوب عنه خالل غيابة عن مقر الشركة.. 7
متابعة اصدار القوائم المالية حسب مواعيدها.. 8
التأكد من صالحية جميع الوثائق الرسمية ومتابعة اصدار أي وثائق أخرى مطلوبة.. 9

االشراف على حسابات الشركة.. 10

مهام وصالحيات أمين سر مجلس االدارة:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة واعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت . 1
بدايته ونهايته، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين 

والتحفظات التي أبدوها، وتوقع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.. 2
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول اعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات . 3

إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدراة باإلجراءات التي اقرها المجلس.. 4
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تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.. 5
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة . 6

بالشركة.
تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.. 7
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة البداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.. 8
تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 9

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

السيرة الذاتية لـ الوليد بن خالد بن صالح الشثري(: 33الجدول رقم )

الوليد بن خالد بن صالح الشثري

سعودي الجنسية
40 سنة العمر

رئيس مجلس اإلدارة المنصب
2022/03/01م تاريخ التعيين

غير تنفيذي صفة العضوية
غير مستقل اإلستقاللية

بكالوريوس ادارة اعمال دولية - جامعة قونزاقا -امريكا المؤهالت العلمية 
رئيس مجلس ادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية من 2018م حتى اآلن- 
مدير تطوير الشركة الدولية للتوظيف STO من 2019م حتى 2020م- 
نائب المدير العام بمجموعة خالد الشثري للتجارة والمقاوالت من 2010م حتى 2018م- 
رئيس خدمات كبار العمالء شركة األمارات دبي لألستثمار من 2009م حتى 2010م- 
مسؤل بأدارة األسهم الدولية والخليجية في شركة جدوى لألستثمار من 2008م حتى 2009م- 
مستشار الخدمات المصرفية لموظفي الشركات في البنك السعودي البريطاني من 2006م حتى 2008م- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ احمد بن محمد بن حسين العرفج(: 34الجدول رقم )

احمد بن محمد بن حسين العرفج

سعودي  الجنسية

44 سنة العمر

نائب رئيس مجلس اإلدارة - الرئيس التنفيذي المنصب

2022/03/01م تاريخ التعيين

تنفيذي صفة العضوية

غير مستقل اإلستقاللية

بكالوريوس دراسات اسالمية - جامعة الملك فيصل المؤهالت العلمية 

مؤسس وشريك بشركة آفاق الغذاء من 2018م حتى اآلن- 
مؤسس سلسلة مطاعم مملكة المعجنات - 
المالك والمؤسس لفنادق هوم ان من 2010م حتى اآلن- 
مدير عام مؤسسة أحمد العرفج للوحدات السكنية من عام 2014م حتى اآلن.- 
شريك ومدير عام شركة األستثمار الخليجية لألغذية من 2003م حتى 2020م- 
خبره لما يزيد عن 20 عام في مجال األغذية وااستيراد المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا صناعة الغذية- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ محمد بن عبداللة بن ابراهيم بن دايل(: 35الجدول رقم )

محمد بن عبداللة بن ابراهيم بن دايل 

سعودي  الجنسية

41 سنة العمر

عضو مجلس أدارة المنصب

2022/03/01م تاريخ التعيين

غير تنفيذي صفة العضوية

مستقل اإلستقاللية

بكالوريوس أدارة اعمال - جامعة الملك سعود المؤهالت العلمية 

مسؤول عمليات بقطاع الشركات في البنك السعودي الهولندي من 2005م حتى 2007م- 
مدير المشتريات واللوجستك بشركة الميرا لألغذية من 2008م حتى 2015م- 
الرئيس التنفيذي في شركة ابتكار الغذاء من 2015م حتى 2017م- 
الرئيس التنفيذي بشركة المخازن المساندة من 2017م حتى اآلن- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ منير بن أحمد بن أحمد ال غزوي(: 36الجدول رقم )

منير بن أحمد بن أحمد ال غزوي

سعودي الجنسية

43 سنة العمر

عضو مجلس ادارة  المنصب

2022/03/01م تاريخ التعيين

غير تنفيذي صفة العضوية

غير مستقل اإلستقاللية

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المؤهالت العلمية

مساعد اداري في مجموعة سامبا المالية من 2003م حتى 2004م- 
مساعد مدير األتمان في مجموعة سامبا المالية من 2005م حتى 2006م- 
مدير األتمان في مجموعة سامبا المالية من 2007م حتى 2008م- 
محاسب أعلى بقسم المالية والتخطيط بشركة كيان السعودية للبتروكيماويات من 2008م حتى 2011م- 
مدير الميزانية والمراقبة بشركة كيان السعودية للبتروكيماويات من 2012م حتى 2016م- 
المدير المالي األعلى بشركة كيان السعودية للبتروكيماويات من 2017م حتى اآلن- 
عضو مجلس ادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية- 

الخبرات العملية 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ حاتم بن علي بن طالب بارجاش(: 37الجدول رقم )

حاتم بن علي بن طالب بارجاش

سعودي الجنسية

44 سنة العمر

عضو مجلس ادارة  المنصب

2022/03/01م تاريخ التعيين

غير تنفيذي صفة العضوية

مستقل اإلستقاللية

بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الملك سعود- 
ماجستير مالية -جامعة تامبا- 

المؤهالت العلمية

عضو مجلس ادارة في شركة انوفا لالستثمار - 
عضو مجلس ادارة شركة كود الشبكة الرقمية من 2017م حتى اآلن- 
عضو مجلس ادارة شركة البدائل العالمية من 2012م حتى اآلن - 
مدير شركة تقنية العروض من 2010م حتى 2017م- 
مدير ادارة تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود من 2006م حتى 2010م - 

الخبرات العملية 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ مجدي عبداللطيف عبد الهادي(: 38الجدول رقم )

مجدي عبداللطيف عبد الهادي

سعودي الجنسية

46 سنة العمر

أمين سر المجلس المنصب

2022/03/21م تاريخ التعيين

بكالوريوس تجارة عام 1988م - جامعة المنصورة - مصر- 
الشهادة المهنية في حوكمة الشركات - هيئة الرقابة العامة - مصر 2019م- 
اجتياز االختبار المهني لإلفصاح - السوق المالية السعودية )تداول( - 

المؤهالت العلمية

خبرة لما يزيد عن 20 عام في إدارة مكاتب القادة وسكرتارية مجلس اإلدارات بالشركات المساهمة المدرجة والمعرفة - 
Tadawulبأنظمة هيئة السوق المالية و

دورات تدريبة في »عالقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة« وأمانة سر مجلس االدارة باالضافة للعديد من الدوارت - 
التدريبية في إدارة المكاتب واالجتماعات

لدية خبرة 25 عام لدى تبوك الزراعية- 

الخبرات العملية 

المصدر: الشركة
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لجان الشركة  4-4

الواردة في نظام  بكافة األحكام  الشركة ملتزمة  أن  إال  الشركة  الزامية على  تعتبر استرشاديه وليست  الشركات  وحيث أن الئحة حوكمة 
الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته. وعليه قام مجلس إدارة 

الشركة بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافأة والترشيحات واللجنه التنفيذيه.

لجنة المراجعة  4-4-1
أصدرت الجمعية العامة العادية للشركة الئحة عمل لجنة المراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(.

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية التحولية من )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواًء من المساهمين أو 
غيرهم.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 
اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. كما أن اللجنة ملزمة بالنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات 
التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدة وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام 
القرابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع أن يودع نسخ كافية 
من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب )21( يوما على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين 

بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

اعضاء لجنة المراجعة(: 39الجدول رقم )

المنصباالسمم

رئيس لجنة المراجعةريان بن عمر المفدى1

عضو لجنة المراجعةماجد بن أحمد الصويغ2

عضو لجنة المراجعةأحمد بن ابراهيم السنيدي3
المصدر: الشركة

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

السيرة الذاتية لـ ريان بن عمر المفدى(: 40الجدول رقم )

ريان بن عمر المفدى

سعودي الجنسية

31 سنة العمر

رئيس لجنة المراجعة المنصب

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود عام 2013م- 
كورس انجلش مكثف جامعة والية بال - أمريكا عام 2014م- 
شهادة إتمام برنامج اللغة اإلنجليزية لألغراض االكاديمية مركز els للغات أمريكا عام 2015م- 
ماجيستير في إدارة االعمال - التركيز المالي جامعة انديانا أمريكا عام 2018م- 

المؤهالت العلمية

شريك - الخدمات االستشارية للتقييم والمعامالت مجموعة ألفا االستشارية، الرياض من 2020م إلى االن- 
مدير التدقيق في المفدى للمحاسبين القانونيين واالستشاريين، الرياض من 2018م إلى 2020م- 
سفير الطالب الدوليين جامعة إنديانا، إنديانا، الواليات المتحدة األمريكية 2017م إلى 2018م- 

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة
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 السيرة الذاتية لـ ماجد بن أحمد الصويغ(: 41الجدول رقم )

ماجد بن أحمد الصويغ

سعودي الجنسية

46 سنة العمر

عضو لجنة المراجعة المنصب

ماجستير مالية إسالمية المجلس العام للبنوك عام 2018م- 
ماجستير إدارة تسويق جامعة سنترال ويسترن عام 2006م- 
بكالوريوس لغة يابانية جامعة الملك سعود عام 2000م- 
مصرفية إسالمية المجلس العام للبنوك عام 2018م- 
أسواق مالية المجلس العام للبنوك عام 2018م- 
تجارة دولية العام للبنوك عام 2018م- 
إدارة المخاطر المجلس العام للبنوك عام 2018م- 

المؤهالت العلمية

رئيس تنفيذي لشركة طالئع الريادة من 2017م إلى االن - 
مدير اول ورئيس مبيعات الخزينة - مصرف الراجحي من 2016م إلى 2017م- 
مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العمالء شركة الرياض المالية من 2015م إلى 2016م- 
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة واالستثمار بنك الرياض من 1997 إلى 2015م- 

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ أحمد بن ابراهيم السنيدي(: 42الجدول رقم )

أحمد بن ابراهيم السنيدي

سعودي الجنسية

35 سنة العمر

عضو لجنة المراجعة المنصب

بكالوريوس محاسبة )2008م( جامعة الملك سعود- 
ماجستير المحاسبة واإلدارة المالية )2013م( جامعة بانغور المملكة المتحدة- 
شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )2015م(- 

المؤهالت العلمية

رئيس قطاع المالية بالمشاريع بصندوق االستثمارات العامة من تاريخ يونيو 2021م.- 
مدير اإلدارة المالية بالهيئة العامة للموانئ )موانئ( خالل الفترة من أغسطس 2020م وحتى يونيو 2021م.- 
عضو لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية للفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021م ثم رئيس اللجنة للفترة من 1 - 

يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021م.
خبرة أكثر من 12 عام في مجال المحاسبة واإلدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق- 

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة
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لجنة المكافآت والترشيحات 4-4-2

بتاريخ -  المنعقد  اجتماعها  في  والترشيحات  المكافآت  لجنة  عمل  الئحة  للشركة  العادية  الغير  العامة  الجمعية  أصدرت 
1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(.

اإلدارة -  مجلس  أعضاء  غير  من  أعضاء   )3( من  التحولية  الجمعية  من  بقرار  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تشكيل  تم 
التنفيذيين سواًء من المساهمين أو غيرهم.

تختص اللجنة باقتراح معايير عضوية مجلس االدارة وترشيح أعضائه واقتراح مكافئاتهم ومكافئات أعضاء اللجان المنبثقه - 
عنه. 

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات(: 43الجدول رقم )

المنصباالسمم

رئيس لجنة المكافآت والترشيحاتحاتم علي بارجاش1

عضو لجنة المكافآت والترشيحاتياسر بن سليمان العقيل2

عضو لجنة المكافآت والترشيحاتفهد بن سراج السليماني3
المصدر: الشركة

وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

السيرة الذاتية لـ حاتم بن علي بارجاش(: 44الجدول رقم )

حاتم بن علي بارجاش

سعودي الجنسية

44 سنة العمر

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات المنصب

بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الملك سعود- 
ماجستير مالية -جامعة تامبا- 

المؤهالت العلمية

عضو مجلس ادارة في شركة انوفا لالستثمار - 
عضو مجلس ادارة شركة كود الشبكة الرقمية من 2017م حتى اآلن- 
عضو مجلس ادارة شركة البدائل العالمية من 2012م حتى اآلن - 
مدير شركة تقنية العروض من 2010م حتى 2017م- 
مدير ادارة تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود من 2006م حتى 2010م- 

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ ياسر بن سليمان العقيل(: 45الجدول رقم )

ياسر بن سليمان العقيل

سعودي الجنسية

35 سنة العمر

عضو لجنة المكافآت والترشيحات المنصب

ماجيستير إدارة المشاريع جامعة جورج واشنطن عام 2016م- 
ماجيستير نظم معلومات إدارية جامعة والية يوي االمريكية عام 2016م- 
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية جامعة حائل عام 2011م- 
محترف معتمد تخصص إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع عام 2020م- 

المؤهالت العلمية

شركة الطائرات المروحية - إدارة تطوير االعمال من 2019م إلى االن- 
شركة تلدين للحلول البالستيكية - إدارة التخطيط والمشاريع من 2017م إلى 2019م- 
شركة اراسكوا - إدارة التخطيط من 2011م إلى 2012م- 

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ فهد بن سراج السليماني(: 46الجدول رقم )

فهد بن سراج السليماني

سعودي الجنسية

38 سنة. العمر

عضو لجنة المكافآت والترشيحات المنصب

دبلوم محاسبة- معهد اإلداة العامة المؤهالت العلمية

موظف موارد بشرية في بنك السعودي الهولندي من عام 2004م حتى عام 2006م.- 
مدير الموارد البشرية في شركة جدوى اإلستثمارية من عام 2006م حتى عام 2010م.- 
مدير الموارد البشرية شركة مورغان ستانلي السعودية من عام 2010م حتى عام 2017م.- 
نائب رئيس ورئيس الموارد البشرية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في شركة مورغان ستانلي وشركاه الدولية من - 

عام 2012م حتى 2017م. 
رئيس قسم الموارد البشرية في شركة مجموعة العناية من عام 2017م حتى 2018م.- 
مدير الموارد البشرية واالدارية في شركة الوطني إلدارة الثروات من عام 2018م حتى2019م.- 
مدير الموارد البشرية واالدارية في شركة جدا من عام 2019م حتى اآلن.- 

الخبرات العلمية 

المصدر: الشركة
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اللجنة التنفيذية 4-4-3

أصدر مجلس االدارة الئحة عمل اللجنة التنفيذية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م(- 
تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من الجمعية التحولية من )3( أعضاء.- 
تختص اللجنه التنفيذية بمساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته وتنفيذ استراتيجية الشركة، مراقبة أداء مشاريع الشركة، االشراف - 

على فاعلية حوكمة الشركة، اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية للشركة.
ويوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية(: 47الجدول رقم )

المنصب*االسمم

رئيس اللجنة التنفيذيةمحمد بن عبداهلل بن دايل1

عضو اللجنة التنفيذيةاحمد بن محمد بن حسين العرفج2

عضو اللجنة التنفيذيةالوليد بن خالد الشثرى3
المصدر: الشركة

تم ذكر السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية في الصفحات )49( من القسم الفرعى )4-3( أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس.

اإلدارة التنفيذية 4-4-4

أعضاء اإلدارة التنفيذية(: 48الجدول رقم )

تاريخ التعين المسمى الوظيفي العمر الجنسية األسم م

1439/01/05هـ )الموافق 2017/09/25م( الرئيس التنفيذي 44 سعودي أحمد العرفج 1
1440/02/16م )الموافق 2018/10/25م( المدير المالي 46 أردني أحمد تركي العطاونه 2
1439/01/18م )الموافق 2017/10/08م( المدير التجاري 45 مصري مجمد سالم عمر 3
1439/01/13م )الموافق 2017/10/03م( مدير اإلنتاج 40 تركي سيسقن محمد كاتش 4
1440/12/25م )الموافق 2019/08/26م( مدير المبيعات 42 مصري مرسي فؤاد 5
1439/10/13م )الموافق )2018/06/27م( مدير إدارة الجودة 35 مصري محمد طه مغاوري 6
1442/12/22هـ )الموافق 2021/08/01م( مدير إدارة الموارد البشرية 31 سعودي محمد العبد الواحد 7
1439/11/23هـ )الموافق 2018/08/05م( مدير إدارة الصيانة 32 باكستاني عاصف على خان 8
1442/05/17هـ )الموافق 2021/01/01م( مدير العالقات العامة 29 سعودية ضحى ابراهيم محمد الدرويش 9

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ احمد بن محمد بن حسين العرفج(: 49الجدول رقم )

احمد بن محمد بن حسين العرفج

سعودي  الجنسية

44 سنة العمر

نائب رئيس مجلس اإلدارة - الرئيس التنفيذي المنصب

2017/09/25م تاريخ التعيين

بكالوريوس دراسات اسالمية - جامعة الملك فيصل المؤهالت العلمية 

مؤسس وشريك بشركة آفاق الغذاء من 2018م حتى اآلن- 
مؤسس سلسلة مطاعم مملكة المعجنات - 
المالك والمؤسس لفنادق هوم ان من 2010م حتى اآلن- 
خبره لما يزيد عن 20 عام في مجال األغذية واستيراد المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا صناعة االغذية- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ أحمد تركي العطاونه(: 50الجدول رقم )

أحمد تركي العطاونه

أردني الجنسية

46 سنة العمر

المدير المالي المنصب

2018/10/25م تاريخ التعيين

بكالوريوس محاسبة المؤهالت العلمية 

المدير المالي في شركة آفاق الغذاء المحدودة-المدير المالي في شركة استرا للتجارة - 
محاسب رئيسي شركة عبر الكون للتحويالت الورقي- 
رئيس حسابات بشركة األقصى لصناعة األعالن- 
رئيس حسابات بشرمة أسترا الغذاء- 
مدير مالي بشركة أسترا الغذاء- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ محمد سالم عمر(: 51الجدول رقم )

محمد سالم عمر

مصري  الجنسية

45 سنة العمر

المدير التجاري المنصب

2017/10/08م تاريخ التعيين

بكالوريوس خدمة أجتماعية المؤهالت العلمية 

مندوب مبيعات ثم مشرف مبيعات ثم مدير مبيعات بشركة بيبسيكو مصر- 
مدير مبيعات األحساء بشركة بيبسيكو- 
مدير المبيعات بشركة آفاق الغذاء - 
المدير التجاري بشركة آفاق الغذاء - 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ سيسقن محمد كاتش(: 52الجدول رقم )

سيسقن محمد كاتش

تركي الجنسية

40 سنة العمر

المدير اإلنتاج المنصب

2017/10/03م تاريخ التعيين

دبلوم عالي صناعة اغذية المؤهالت العلمية 

موظف انتاج في مصنع د ي سي تي لألغذية بتركيا.- 
مشرف انتاج في مصنع دي سي تي لألغذية بتركيا.- 
األنتاج في مصنع د ي سي تي لألغذية بتركيا.- 
كبير مديري األنتاج بمصنع دوستلر للصناعت الغذائية في المانيا.- 
مدير األنتاج في مصنع شركة آفاق الغذاء - 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ مرسي فؤاد(: 53الجدول رقم )

مرسي فؤاد

مصري الجنسية

42 سنة العمر

المدير المبيعات المنصب

2019/08/26م تاريخ التعيين

ماستر في إدارة االعمال المؤهالت العلمية 

مشرف مبيعات شركة السنبلة بالمنطقة الغربية - 
مدير المبيعات في مصنع ابو الجدايل للمشروبات- 
- مدير المبيعات في شركة باوزير للتجارة- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ محمد طه مغاوري(: 54الجدول رقم )

محمد طه مغاوري

مصري الجنسية

35 سنة العمر

المدير الجودة المنصب

2018/06/27م تاريخ التعيين

ماستر في جودة وسالمة الغذاء المؤهالت العلمية 

مدير مختبرات بالشركة العربية الفرنسية لمنتجات األلبان بمصر - 
مشرف جودة بالشركة المتحدة للصناعات الغذائية لصناعات المركزات بمصر - 
مدير الجودة بشركة الحسن والحسين لألستثمار الغذائي بمصر- 
مدير الجودة في شركة الدقهلية للدواجن بمصر- 
مدير الجودة وسالمة الغذاء في شركة آفاق الغذاء - 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ محمد العبد الواحد(: 55الجدول رقم )

محمد العبد الواحد

سعودي الجنسية

31 سنة العمر

مدير إدارة الموارد البشرية المنصب

01-08-2021م تاريخ التعيين

بكالوريوس إدارة اعمال )تخصص محاسبة( من جامعة الملك فيصل عام 2015م. المؤهالت العلمية 

مدير إدارة الموارد البشرية بشركة أفاق الغذاء للفتره من أغسطس 2021م حتى تاريخه.- 
مسؤول اداري بشركة بن غرة للمقاوالت الفترة من نوفمبر 2016م وحتى مارس 2021م.- 
مسؤول الموارد البشرية شركة أبناء عبداهلل وخالد عبدالرحمن الشعيبي للتجارة والصناعة الفترة من مارس 2016م - 

حتى يوليو 2016م.
مسؤول اداري بشركة ازميل للمقاوالت الفترة من سبتمبر 2015م حتى ابريل 2016م.- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ عاصف على خان(: 56الجدول رقم )

عاصف على خان

باكستاني الجنسية

32 سنة العمر

مدير إدارة الصيانة المنصب

05-08-2018م تاريخ التعيين

بكالوريوس - إدارة التشغيل المؤهالت العلمية 

مدير إدارة الصيانة بشركة أفاق الغذاء للفتره من مايو 2019م حتى تاريخه.- 
مسئول مستودع الصيانة بشركة المراعي للفتره من نوفمبر 2012م حتى نوفمبر 2018م.- 
مهندس موقع بشركة إسماك بباكستان للفتره من يوليو 2010م حتى أكتوبر 2012م.- 

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ ضحى ابراهيم محمد الدرويش(: 57الجدول رقم )

ضحى ابراهيم محمد الدرويش

سعودية الجنسية

29 سنة العمر

مدير العالقات العامة المنصب

01-01-2021م تاريخ التعيين

بكالوريوس - كلية التربية المؤهالت العلمية 

مدير العالقات العامة بشركة آفاق الغذاء الفترة من يناير 2021م حتى تاريخه. الخبرات العملية
المصدر: الشركة
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سياسة توزي�ع األرباح- 5

وفق النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

العادية وقف هذا -  العامة  الجمعية  تقرر  أن  للشركة ويجوز  النظامي  لتكوين االحتياطي  األرباح  يجنب )10%( من صافي 
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص - 
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح - 
مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صافي  من  تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  وللجمعية  المساهمين،  على  اإلمكان  قدر  ثابتة 

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل )5%( من رأسمال الشركة المدفوع فإذا كانت األرباح الباقية أقل - 

من قيمة النسبة المذكور ال يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
النظام األساسي للشركه، والمادة )السادسة والسبعين( من نظام -  المادة )27( من هذا  المقررة في  مع مراعاة األحكام 

الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة  الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( من 
متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، ويوزع ما تبقى بعد ذلك كحصة إضافية من األرباح أو يرحل إلى األعوام 

القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
ويجدر باإلشارة أن الشركة لم تقم بتوزيع أى أرباح خالل السنوات المالية 2020م و2021م على المساهمين، ويوضح الجدول التالي صافى 
األرباح والتوزيعات وربحية السهم خالل العاميين المنتهيين في 31 ديسمبر 2020م، و31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2022م:

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

3,285,92110,527,7854,681,332الدخل الشامل للفترة

---توزيعــات األربــاح المعلنة

---توزيعــات األربــاح المدفوعة

0%0%0%نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الدخل

5,164,3738,318,559)4,789,593(األرباح المبقاه

0.411.320.59ربحية السهم
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م
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استخدام متحصالت الطرح - 6

تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ تسعة وخمسون مليون ومئتان ألف )59,200,000( ريال سعودي، سيدفع منها تقريبا 
أتعاب  تشمل  والتي  للطرح،  كمصاريف  المضافة(  القيمة  )غير شاملة ضريبة  ريال سعودي   )2,400,000( ألف  واربعمائة  مليونان  حوالي 
المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومستشار العناية المهنية القانونية، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة 

بالطرح.

هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والمقدر ة بحوالي ستة وخمسون مليون وثمانمائة ألف )56,800,000( ريال سعودي على 
المساهمين البائعين كٍل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
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مصاريف الطرح- 7

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي يتوقع لها أن تبلغ حوالي مليونان واربعمائة ألف )2,400,000( ريال 
سعودي )غير شاملة ضريبة القيمة المضافة(، حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة تسعة وخمسون مليون 
ومئتان ألف )59,200,000( ريال سعودي. وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني ومدير االكتتاب، والمحاسب 
المصاريف  أي من  تتحمل  لن  الشركة  أن  بالذكر  والجدير  بالطرح.  المتعلقة  األخرى  والمصاريف  والطباعة،  التسويق  وتكاليف  القانوني، 
المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب، وسيقوم المساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح 

التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.
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اإلقرارات - 8

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة ما يلي:  8-1

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ )12( - 
شهراً األخيرة.

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة - 
لتاريخ طلب التسجيل أوطرح أي أسهم.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم - 
طلب التسجيل. 

بخالف ما ورد في صفحة )د( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من - 
أي نوع في الُمصدر.

بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية )2-1-24 »مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم - 
تجديدها«( من الفقره )»2« عوامل المخاطره( من هذه النشرة، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات 

األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.- 
باستثناء ماورد في القسم رقم )2( عوامل المخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية - 

أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة.
النشرة، الشركة ليست -  المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية( من هذه  الفرعية )41-1-2  الفقرة  بخالف ماورد في 

خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تُؤثر جوهرياً في أعمالها أو في وضعها المالي.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة - 

أو في وضعها المالي
أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.- 
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل - 

سلبي وجوهري في تقييم الموقف المالي.
تم اإلفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم محل - 

الطرح.
بخالف ما ورد في القسم رقم )2 عوامل المخاطرة( إن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذه - 

النشرة
عوامل -   »2«( الفقرة  من  العالقه«(  ذات  األطراف  المعامالت مع  مخاطر   19-1-2( الفرعية  الفقرة  في  ورد  ما  بخالف 

المخاطره( من هذه النشزة، تقر الشركة بأنــه ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة أو أية عقود أو 
ترتيبات سارية المفعول عند تقديم نشرة اإلصدار هذه يكون فيها مصلحة لرئيس مجلس اإلدارة، أو أحد أعضاء مجلس 
اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو مدير اإلدارة المالية، أو اإلدارة التنفيذية، أو أمين سر المجلس، أو غيرهم من األطراف 

ذوي العالقة.
ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.- 
تؤكد الشركة بأنها ملتزمة بسداد جميع عقود اإليجار بشكل منتظم يتفق مع شروط وبنود العقود.- 
تؤكد الشركة بأنه ال توجد لديها أي تسهيالت ائتمانية أو قروض أو تمويل خارجي كما في تاريخ هذه النشرة.- 
تؤكد الشركة بأنه ال أي ضمانات شخصية قدمت ألي تسهيالت ائتمانية أو قروض أو تمويل خارجي أو ألى سبب أخر كما - 

في تاريخ هذه النشرة.
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أن الشركة ملتزمة بتعيين إدارة مراجعة داخلية خالل شهر ديسمبر لعام 2022م، على أن تباشر عملها خالل الربع األول - 
من عام 2023م.

تؤكد الشركة عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية - 
لمساهمي الشركة وذلك تطبيقاُ للمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات، وكما في تاريخ هذه النشرة ال يشترك أي 

من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
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المعلومات القانونية- 9

مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت علي�ها 9-1

اسم الشركة:- 

شركة آفاق الغذاء

تأسيس الشركة ومراحل تطور راس المال:- 

تم تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 31,089,480 ريال سعودي بموجب عقد التأسيس الموثق لدى 
كاتب العدل برقم )39864333( وتاريخ 1439/06/06هـ )الموافق 02/22/ 2018م(. باسم »شركة آفاق الغذاء المحدودة« 
ذات  )شركة  لألغذية  الخليجية  االستثمار  -وشركة  الجنسية  -سعودي  العرفج  حسين  بن  محمد  بن  أحمد  السيد  بين 

مسؤولية محدودة( وتم إصدار السجل التجاري للشركة رقم )2051220421(.

ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

رقم الهوية / السجل اسم الشريك
التجاري

الحصص 
النقدية

الحصص 
العينية

قيمة الحصة 
)ريال سعودي(

قيمة حصة الشريك 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية

1%100361295731,089010310,890أحمد بن محمد بن حسين العرفج1

99%355000540303,077,8591030,778,590شركة االستثمار الخليجية لألغذية2

100%31,0893,077,85931,089,480االجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1440/04/20 هـ )الموافق 2018/12/29م(. تم دخول شركة تبوك الزراعية كشريك جديد بموجب تعديل عقد التأسيس المثبت 
لدى كاتب العدل برقم )40708496( من خالل تنازل السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج عن كامل حصصه لشركة تبوك الزراعية بعدد 
)31,089( حصة كما تنازلت شركة االستثمار الخليجية عن عدد )1,523,385( حصة من إجمالي حصصها البالغة )3,077,859( لشركة تبوك 

للتنمية الزراعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

رقم الهوية / السجل اسم الشريك
قيمة الحصة عدد الحصصالتجاري

)ريال سعودي(
قيمة حصة الشريك 

)ريال سعودي(
نسبة 
الملكية

50%10036129571,554,4741015,544,740شركة تبوك للتنمية الزراعية1

50%35500054031,554,4741015,544,740شركة االستثمار الخليجية لألغذية2

100%3,108,94831,089,480االجمالي
المصدر: الشركة
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تنازل شركة  العرفج كشريك من خالل  السيد أحمد بن محمد بن حسين  تم دخول  )الموافق 2020/06/21م(.  بتاريخ 1441/10/29هـ 
االستثمار الخليجية لألغذية عن جميع حصصها البالغة عدد )1,554,474( إلى السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج بما لها من حقوق 

وما عليها من التزامات.

ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

رقم الهوية / اسم الشريك
السجل التجاري

عدد 
الحصص

قيمة الحصة 
)ريال سعودي(

قيمة حصة الشريك 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية

50%10036129571,554,4741015,544,740أحمد بن محمد بن حسين العرفج1

50%35500054031,554,4741015,544,740شركة تبوك للتنمية الزراعية2

100%3,108,94831,089,480االجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1443/01/06هـ )الموافق 2021/08/14م( تم زيادة رأس المال من )31,089,480( إلى )80,000,000( ريال سعودي مع االحتفاظ 
برقم واسم وتاريخ السجل التجاري. 

ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

رقم الهوية / اسم الشريك
قيمة الحصة عدد االسهمالسجل التجاري

)ريال سعودي(
قيمة حصة الشريك 

النسبة)ريال سعودي(

50%10036129574,000,0001040,000,000أحمد بن محمد بن حسين العرفج1

50%35500054034,000,0001040,000,000شركة تبوك للتنمية الزراعية2

100%80,000,000االجمالي لعدد االسهم
المصدر: الشركة

 )100010580( برقم  التجارة  بوزارة  العدل  كاتب  لدى  المثبت  الشركاء  قرار  صدر  2022/02/07م(،  )الموافق  1443/07/05هـ  بتاريخ 
بالموافقة على تحول الشركة وفروعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات 

وتحول الحصص إلى أسهم تبلغ القيمة االسمية للسهم )10( ريال سعودي.

بتاريخ 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(، وافقت الجمعية التحولية على النظام االساسي للشركة، باإلضافة إلى تعيين أعضاء 
مراجع  أول  وتعيين  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  وتعيين  والترشيحات  المكافئات  لجنة  وتعيين  المراجعة  لجنة  أعضاء  وتعيين  االدارة  مجلس 

لحسابات الشركة.

بتاريخ 1443/07/29هـ )الموافق 2022/03/02م(، صدر قرار وزارة التجارة بالموافقة على إعالن تحول شركة آفاق الغذاء من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى )شركة مساهمة مقفلة(.

كبار المساهمين 	

االسم#

بعـــد الطـــــــــــــــــرحقبــــــــــــــل الطـــــرح

عدد األسهم
قيمة األسهم 

)بالريال 
السعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية غير 

المباشرة
عدد األسهم

قيمة األسهم 
)بالريال 
السعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

أحمد بن محمد بن 1-
ال يوجد40%3,200,00032,000,000ال يوجد50%4,000,00040,000,000حسين العرفج

شركة تبوك للتنمية 2-
ال يوجد40%3,200,00032,000,000ال يوجد50%4,000,00040,000,000الزراعية

ال يوجد80%6,400,00064,000,000ال يوجد100%8,000,00080,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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المقر الرئيسي: 	
العربية  المملكة  الشرقية في  بالمنطقة  الدمام  للشركة في مدينة  الرئيسي  المركز  يكون  أن  النظام األساسي  الخامسة من  المادة  نصت 

السعودية.

مدة الشركة: 	
نصت المادة السادسة من النظام األساسي للشركة على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعين )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار 
معالي وزير التجارة بإعالن تأسيسها، ويجوز دائما إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة 

على األقل.

نشاط الشركة: 	
)الموافق  1439/06/06هـ  بتاريخ  الخبر  مدينة  من  الصادر   2051220421 رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
2018/02/22م( والذي ينتهي بتاريخ 1444/06/06هـ )الموافق 2022/12/30م( وتمثل األنشطة الرئيسية للشركة بحسب سجلها التجاري:

انتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة والمجمدة. 1
انتاج اللحوم المبردة والمجمدة. 2
تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن. 3
انتاج السجق )النقانق( والهامبورجر من اللحوم. 4

أغراض الشركة:  	
تمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة األغراض التالية داخل وخارج المملكة، وذلك وفقا للنظام األساسي للشركة:

الزراعة والحراجة وصيد األسماك. 1
التعدين واستغالل المحاجر. 2
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. 3
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. 4
التشييد. 5
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. 6
النقل والتخزين. 7
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. 8
المعلومات واالتصاالت. 9

األنشطة العقارية. 10
األنشطة العلمية والتقنية. 11
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. 12
التعليم. 13
أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي. 14
أنشطة الخدمات األخرى. 15

صالحيات الجمعية العامة العادية: 	
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة 
على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة 

إلى ذلك.
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صالحيات الجمعية العامة غير العادية: 	
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس، إال ما يتعلق باألمور اآلتية:

 حرمان المساهم 	و تعديل 	ي من حقوقه األساسية التي يستمدها بصفته شريكًا، وبخاصة ما يلي:	. 

الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقداً أم من خالل إصدار أسهم مجانية لغير عاملي . 1
الشركة والشركات التابعة لها.

الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.. 2
حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها.. 3
التصرف في أسهمه وفق أحكام النظام.. 4
طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة، . 5

والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم ينص النظام األساس على غير ذلك.. 6

 التعديالت التي من شأنها زيادة األعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.	. 

نقل مركز الشركة الرئيس إلى خارج المملكة.

 تغيير جنسية الشركة.	. 

للجمعية العامة غير العادية - فضاًل عن االختصاصات المقررة لها - أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية 
العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

مجلس االدارة واللجان 	
تشكيل مجلس االدارة- 

نصت المادة الثامنة عشر من النظام االساسي للشركة على أنه » يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم 
الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التحويلية أول مجلس إدارة لمدة 

خمسة سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة، وسيتم تحديد أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية التحويلية«.

بتاريخ 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م( عينت الجمعية التحويلية للشركة أعضاء مجلس اإلدارة لمدة )5( سنوات، تبدأ 
من تاريخ 2022/03/01م وتنتهي في 2027/03/01م.

التمثيلالصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم

نسبة الملكية**عدد األسهم المملوكة**
تاريخ التعيين

غير مباشر
غير مباشرمباشر مباشر

الوليد بن خالد بن 
صالح الشثري*

رئيس مجلس 
40سعودياإلدارة

غير 
مستقل 
غير 
تنفيذي

2022/03/01م.0.0013%اليوجد109ال يوجدعن نفسه

أحمد بن محمد بن 
حسين العرفج

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

والرئيس 
التنفيذي

44سعودي
غير 

مستقل 
تنفيذي

2022/03/01م.ال يوجد50%ال يوجد4,000,000عن نفسه

محمد بن عبد اهلل 
بن ابراهيم بن دايل

عضو مجلس 
41سعودياإلدارة

غير 
مستقل 
غير 
تنفيذي

2022/03/01م.ال يوجداليوجدال يوجدال يوجدعن نفسه



جدول
81المحتويـات

التمثيلالصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم

نسبة الملكية**عدد األسهم المملوكة**
تاريخ التعيين

غير مباشر
غير مباشرمباشر مباشر

منير بن أحمد بن 
أحمد ال غزوي

عضو مجلس 
43سعودياإلدارة

غير 
مستقل 
غير 
تنفيذي

2022/03/01م.ال يوجداليوجدال يوجدال يوجدعن نفسه

حاتم بن علي بن 
طالب بارجاش

عضو مجلس 
44سعودياإلدارة

مستقل
غير 
تنفيذي

2022/03/01م.ال يوجداليوجدال يوجدال يوجدعن نفسه

المصدر: الشركة
ناتجه عن ملكيته المباشرة في شركة تبوك للتنمية الزراعية بنسبة 0.0027414% التي تملك عدد 4,000,000 سهم عادي من أسهم شركة آفاق الغذاء.  *

نسب الملكية الحالية كما بتاريخ هذه النشرة  **

صدر قرار مجلس االدارة بتاريخ 18 /1443/08هـ )الموافق 2022/03/21م(. بتعيين االستاذ مجدي عبد اللطيف عبد الهادي أمين سر 
المجلس.

مكافآت المجلس

وفقا للمادة )27( من النظام األساسي، تتكون مكافئات أعضاء مجلس االدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينه أو 
نسبة معينه من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. في جميع األحوال ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس 

اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية 500 ألف ريال سنويا.

لم يتم صرف أي مكافئات ألعضاء المجلس حتى تاريخ هذه النشرة.

اجتماعات المجلس

وفقا للمادة )25( من النظام األساسي للشركة، يجتمع المجلس بحد أدنى أربعة )4( اجتماعات خالل العام، مع إمكانية عقد اجتماعات 
أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك. إن الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والمادة الثالثة والثمانون من نظام الشركات حيث ان الشركة تحولت 
لمساهمة مقفلة في شهر مارس لعام 2022م. فقد اجتمع المجلس مره واحده بتاريخ 2022/03/21م وتم جدولة ثالثة اجتماعات أخرى 

لهذا العام.

لجان الشركة

لدى الشركة ثالثة لجان: لجنة المراجعة، ولجنة المكافئات والترشيحات، واللجنة التنفيذية، وتتكون جميع هذه اللجان من ثالثة إلى خمسة 
أعضاء، ولها لوائح عمل مفصلة تحدد مهامها وإجراءات عملها وغيرها من األمور. توضح النقاط التالية تفاصيل هذه اللجان:

لجنة المراجعة 	
وفــق المــادة الخامسة واألربعون )45( مــن النظــام األساســي للشــركة والمادة الثانية مــن الئحــة لجنــة المراجعــة الخاصـة بالشـركة، فـإن 
لجنـة المراجعـة تتكون من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين سـواء مـن المسـاهمين أو غيرهـم، ويبلـغ حاليا عـدد 
أعضـاء اللجنـة ثالثة )3( أعضـاء. وقـد تـم تعييـن أعضـاء لجنـة المراجعـة وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافئات أعضائها مـن قبـل 

الجمعيـة التحولية المنعقـدة بتاريـخ 1443/07/29هــ )الموافـق 2022/03/01م( وهـي تتكـون مـن األعضـاء التاليـة أسـمائهم:

الصفةالمنصباالسم

مستقلالرئيسريان بن عمر المفدى

غير مستقلعضوماجد بن أحمد الصويغ

مستقلعضوأحمد بن ابراهيم السنيدي
المصدر: الشركة
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تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 
اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. كما أن اللجنة ملزمة بالنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات 
التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدة وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام 
القرابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسًخا كافية من هذا 
التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ )21( يوما على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه 

ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

لجنة المكافئات والترشيحات 	
وفق الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات الخاصة بالشركة، تشكل اللجنة بقرار من مجلس االدارة من ثالثة أعضاء على األقل من غير 
أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم. وقد تم اعتماد الالئحة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 
بتاريـخ  المنعقـدة  التحولية  الجمعيـة  اجتماع  في  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تشكيل  تم  كما  الموافق 2022/03/27م،  1443/08/24هـ 

1443/07/28هــ )الموافـق 2022/03/01م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم.

الصفةالمنصباالسم

مستقلالرئيسحاتم علي بارجاش

غير مستقلعضوياسر بن سليمان العقيل

مستقلعضوفهد بن سراج السليماني
المصدر: الشركة

تختص اللجنة باقتراح معايير عضوية مجلس االدارة وترشيح أعضائه واقتراح مكافئاتهم ومكافئات أعضاء اللجان المنبثقه عنه.

اللجنة التنفيذية 	
وفق الئحة عمل اللجنة الخاصة بالشركة، تشكل اللجنة بقرار من مجلس االدارة وتتكون من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة. 
وقد تم تشكيل اللجنة في اجتماع الجمعيـة التحولية المنعقـدة بتاريـخ 1443/07/28هــ )الموافـق 2022/03/01م( وتم اعتماد الئحتها في 

اجتماع مجلس االدارة بتاريخ 1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م( وتتكون من األعضاء التالية أسمائهم.

الصفةالمنصباالسم

مستقلالرئيسمحمد بن عبد اهلل بن دايل

غير مستقلعضوأحمد بن محمد العرفج

غير مستقلعضوالوليد بن خالد الشثري
المصدر: الشركة

تختص اللجنه التنفيذية بمساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته وتنفيذ استراتيجية الشركة، مراقبة أداء مشاريع الشركة، االشراف على 
فاعلية حوكمة الشركة، اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية للشركة.

تعارض المصالح

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية أنه ال يوجد لديهم تعارض في المصالح فيما يتعلق بالعقود أو 
الخدمات المبرمة مع الشركة، وأن أًيا منهم لم يشترك في أية أنشطة مماثلة ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة أو تتعارض معها.
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الشهادات والموافقات والتراخيص التي حصلت علي�ها الشركة 9-2

حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة الالزمة لمزاولة نشاطها وفًقا لألنظمة المعمول بها 
في المملكة العربية السعودية، ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية.

وتوّضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة.

الموافقات والتراخيص المتعلقة بالشركة 9-2-1

الحالةتاريخ االنتهاءتاريخ االصدارالرقمالنوعالجهة التنظيمية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
1443/01/02هـ 4311021136291ترخيص منشأة صناعية )استثمار وطني(

2021/08/10م
1444/06/08هـ 
ساري2023/01/01م

قرار وزاري بإعفاء المصنع من الرسوم 
ساري2023/07/01م2020/07/02م742الجمركية

المركز الوطني للرقابة على 
1442/08/17هـ 6868/1442تصريح بيئي للتشغيلااللتزام البيئي

2021/03/30م
1445/07/25هـ 
ساري2024/02/06م

الهيئة العامة للغذاء والدواء
1442/11/06هـ E-01209ترخيص منشأة غذائية

2021/06/16م
1445/11/06هـ 
ساري2024/05/14م

FEC 0732922شهادة صالحية التصدير
1444/03/02هـ 
2022/09/28م 

1445/02/01هـ 
ساري2023/09/17م 

الهيئة العامة للغذاء والدواء 
-SHC-02-F-22شهادة الحالل)المركز السعودي للحالل(

SAU-249ساري2025/04/06م2022/04/06م

المركز الوطني للرقابة على 
1442/08/17هـ 17953تصريح بيئي للتشغيلااللتزام البيئي

2021/03/30م
1445/07/25هـ 
ساري2024/02/06م

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
1443/05/02هـ 588144352021732رخصة تشغيلومناطق التقنية )مدن(

2021/12/06م
1446/06/04هـ 
ساري2024/12/05م

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

1444/05/11هـ 20152203000200شهادة التزام بنظام حماية االجور للشركة
2022/12/05م

بعد 60 يوم من 
منتهيصدورها

1444/05/11هـ 2004220300242شهادة التزام بنظام حماية االجور للمصنع
2022/12/05م

بعد 60 يوم من 
منتهيصدورها

1444/05/11هـ 20082203000066شهادة التزام بنظام حماية االجور للمطعم
2022/12/05م

بعد 60 يوم من 
منتهيصدورها

1444/05/12هـ 73345513300215شهادة سعودة للشركة
2022/12/06م

1444/08/14هـ 
ساري2023/03/06م

1444/02/10هـ 10607115477208شهادة سعودة المصنع
2022/09/06م

1444/06/23هـ 
ساري2023/01/16م

1444/02/26هـ 98188716242182شهادة سعودة للمطعم
2022/09/22م

1444/05/27هـ 
ساري2022/12/21م

1443/11/14هـ 3909478438رخصة نشاط تجاريأمانة االحساء )بلدي(
2022/06/13م

1445/11/14هـ 
ساري2024/05/22م

1443/08/26هـ 234969شهادة اشتراك للشركةالغرفة التجارية )غرفة الشرقية(
2022/03/29م

1444/06/06هـ 
ساري2022/12/30م

1443/08/26هـ 208352شهادة اشتراك المصنعالغرفة التجارية )غرفة الشرقية(
2022/03/29م

1444/05/27هـ 
ساري2022/12/21م

1443/08/26هـ 302001155335شهادة اشتراك المطعمالغرفة التجارية )غرفة االحساء(
2022/03/29م

1444/06/13هـ 
ساري2023/01/06م

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
--2018/04/01م310188086400003للشركة وفروعها

المصدر: الشركة

1  رقم القرار
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فروع الشركة 9-3

نصت المادة الخامسة من النظام األساسي للشركة على أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل المقر الرئيسي لشركة إلى أي 
مكان اخر داخل المملكة العربية السعودية، أو أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها، وذلك بقرار من مجلس 

االدارة.

كما بتاريخ هذه النشرة، قامت الشركة بتأسيس فروع داخل المملكة وفق اآلتي:

تاريخ االنتهاءتاريخ االصدارالموقعرقم السجلالفرع

مصنع شركة آفاق الغذاء 1
2050105126المحدودة

المدينة الصناعية الثالثة - 8575
وحدة رقم 20

الدمام 34857-2383

1436/05/27هـ 
الموافق 2015/03/06م

1445/05/27 هـ الموافق 
2023/12/11م

2251067369مطعم دونراتي2
حي السليمانية الرابع - 5057

وحدة رقم 18
الهفوف 36444-9005

1438/04/11هـ 
2017/01/09م

1444/06/13 هـ 
2023/01/06م

المصدر: الشركة

الشركات التابعة 9-4

ال يوجد

الشركات المستثمر في�ها 9-5

ال يوجد

القوى العاملة 9-6

بحسب مستخرج نطاقات فإن نطاق الشركة هو أخضر متوسط وحجم كيانها متوسطة )فئة ب( نظرا ألن عدد العمالة بين )100( و)199( 
عامل ونسبة التوطين )23.32%(، كما تم االطالع على اآلتي:

شهادة السعودة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 2022/12/06م ورقم )13424096888857( - 
وتنتهي بتاريخ 2023/03/06م التي تؤكد أن الشركة حققت نسب التوطين المطلوبة منها.

مستخرج مقيم بتاريخ 2022/12/14م والذي يبين أن جميع الموظفين الغير سعوديين هم على كفالة الشركة.- 
الئحة تنظيم العمل الداخلية للشركة المعتمدة في نوفمبر 2021م.- 

يبين الجدول أدناه عدد العاملين المسجلين لدى الشركة في الجهات الحكومية المختصة:

التاريخالمجموعموظف غير سعوديموظف سعودينوع المستندالجهة

2022/12/14م31100131شهادة التأميناتالتأمينات االجتماعية

2022/12/14م31100131شهادة نطاقاتمكتب العمل

2022/12/14م-100-مستخرج مقيمالجوازات -مقيم
المصدر: الشركة
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العقود الجوهرية 9-7

نظرا لطبيعة عمل الشركة فان بعض األعمال تتم من خالل فاتورة تدفع لمره واحده بمبلغ قليل أو عقد ينفذ مره واحده وال يكون له مده، 
بينما بعض األعمال تتم وفق عقود محددة القيمة والمدة.

يبين الجدول التالي تفاصيل العقود الجوهرية:

المبلغ الفترةالغرض من العقدالطرف اآلخر في العقد

991,500 يورو2022/03/16م.شراء معداتشركة

555,000 دوالر أمريكي2022/03/19مشراء وتركيب معداتشركة

توريد دجاج شاورما مفرزنشركة
4,577,664 دوالر أمريكي2022/02/14م.

703,968 دوالر أمريكي2022/02/14م

أعمال تنفيذ كهرباءمؤسسة 
2021/07/15م.

إلى 2022/7/15م.
517,500 ريال

168,573 ريال2021/09/14م.أعمال لياسةمؤسسة 

شراء وتركيب نظام االطفاءمؤسسة 
2021/11/17م.

إلى 2022/11/17م.
684,250 ريال

اسناد أعمال العزل المائي والحراريمؤسسة 
2021/03/18م.

إلى اكتمال التنفيذ
137,080 ريال

419,921 ريال2021/04/11م.شراء موادشركة 

178,502 ريال2021/06/07م.شراء وتركيب صفايات المياهشركة 

اسناد اعمال تكييف الهواء لمصنع الشركةمؤسسة 
من 2021/12/13م.
إلى 2022/06/13م.

1,500,000 ريال

توريد وتركيب خزانات وتمديدات الغاز في المصنعشركة 
2021/11/21م.

إلى تنفيذ المطلوب
1,500,000 ريال

توريد وتركيب أنظمة التيار الخفيفشركة 
2022/04/05م.

إلى تنفيذ المطلوب
820,000 ريال

7,783,200 ريال2020/05/09م.أنظمة التبريد والتجميدشركة 
المصدر: الشركة

كما يبين الجدول التالي اجمالي تعامالت الشركة الجوهرية مع عمالئها التي تمت من خالل فواتير تدفع مع كل عملية )بدون عقود ثابته(.

النسبة من إجمالي اإليراداتالمبلغ الفترةاسم العميل

عميل 1

بنهاية 2020/12/31م

17,40%4,739,910 ريال
9,19%2,503,050 ريالعميل 2
6,45%1,757,424 ريالعميل 3
5,53%1,506,040 ريالعميل 4
5,24%1,428,275 ريالعميل 5

43,81%11,934,699 ريالاإلجمالي
عميل 1

بنهاية 12/31/ 2021م

14.51%7,798,105 ريال
9.35%5,027,680 ريالعميل 2
6.46%3,471,095 ريالعميل 3
5.16%2,776,300 ريالعميل 4
3.46%1,861,540 ريالعميل 5

38.95%20,934,720 ريالاإلجمالي
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النسبة من إجمالي اإليراداتالمبلغ الفترةاسم العميل

عميل 1

بنهاية 2022/09/22م.

12.3%8,813,635 ريال

4.3%3,058,515 ريالعميل 2

7.4%5,328,199 ريالعميل 3

4.8%3,470,305 ريالعميل 4

1.4%977,680 ريالعميل 5

30.1%21,648,334 ريالاإلجمالي
المصدر: الشركة

ويبين الجدول التالي اجمالي تعامالت الشركة الجوهرية مع الموردين التي تمت من خالل فواتير تدفع مع كل عملية )بدون عقود ثابته(.

المبلغالفترةاسم المورد

مورد 1

بنهاية 2020/12/31م

4,775,953 ريال
2,656,121 ريالمورد 2
1,768,738 ريالمورد 3
7,33,805 ريالمورد 4
398,354 ريالمورد 5

10,332,973 ريالاإلجمالي
مورد 1

بنهاية 2021/12/31م

11,702,945 ريال
4,614,760 ريالمورد 2
2,965,773 ريالمورد 3
1,637,499 ريالمورد 4
1,552,500 ريالمورد 5

22,473,478 ريالاإلجمالي
مورد 1

بنهاية 2022/09/22م

21,575,921 ريال
5,235,366 ريالمورد 2
3,227,500 ريالمورد 3
10,332,973 ريالمورد 4
1,091,676 ريالمورد 5
2,989,100 ريالمورد 1

36,960,935 ريالاإلجمالي
المصدر: الشركة

كما تتم بعض تعامالت الشركة من خالل سندات ألمر الشركة. 

يوضحها الجدول التالي:

المبلغ )ريال سعودي(مكان االنشاءتاريخ االنشاءاسم المدين

100,000جده، المملكة العربية السعودية2022/02/22مشركة 1

300,000الخبر، المملكة العربية السعودية2022/02/17مشركة 2

50,000الدمام، المملكة العربيه السعودية2022/09/19ممطعم 3

150,000الدمام، المملكة العربية السعودية2022/08/17مشركة 4
المصدر: الشركة
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عقود مع االطراف ذوي العالقة 9-8

ال يوجد.

عقود االيجار 9-9

أبرمت الشركة عدد )2( عقد ايجار بصفتها مستأجر مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( وهي عبارة عن أرض 
تتطلب إصدار  والتي ال  المواقع ضمن نطاق )مدن(  وتكون هذه  لمزاولة نشاطها.  العمال وذلك  صناعية وأرض سكنية مخصصة لسكن 

تراخيص بلدية وتراخيص دفاع مدني، وانما يتم اصدار رخص تشغيل من مدن. وأبرمت عدد )4( مع عدة أطراف.

المبلغ )ريال سعودي(مدة العقدالمؤجرالمساحة أو الوصفاستخدام العقار

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 4,200مارض المصنع 11
ومناطق التقنية )مدن(

من 12-10-1439 هـ )الموافق 2018/06/26م( 
12,600إلى 11-10-1457هـ )الموافق 2035/12/11م(

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 14,699أرض المصنع 22
ومناطق التقنية )مدن(

من 1440/01/29هـ )الموافق 2018/10/09م( 
44,097إلى 1460/01/29هـ )الموافق 2038/03/06م(

من 1443/2/20هـ )الموافق 2021/09/27م( إلى فرد3 دبلكساتسكن عمال 3
1445/10/10180,000هـ )الموافق 2024/04/19م(

من 1443/06/29هـ )الموافق 2022/02/1م( إلى فرد3 شقق سكنيةسكن عمال 4
1444/07/09105,000هـ )الموافق 2023/01/31م(

من 1443/12/07هـ )الموافق 2022/07/06م( شركة مكتبمكتب جدة5
25,500إلى 1444/12/17هـ )الموافق 2023/07/05م(

من 1443/12/07هـ )الموافق 2022/07/06م( شركة مكتبمكتب الرياض6
37,400إلى 1444/12/17هـ )الموافق 2023/07/05م(

المصدر: الشركة

كما بتاريخ هذه النشرة ال يوجد أي عقد ايجار أبرمته الشركة بصفتها مؤجرة وال يوجـد أي عقـد ايجـار مبـرم مـع شـخص اعتبـاري تربطـه 
أي عالقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بأعضـاء مجلـس االدارة وكبـار التنفيذييـن بالشـركة كمـا بتاريـخ نشـر هـذه النشـرة.

عقـد  اعتبـار  عـدم  2017/02/13م(المتضمـن  )الموافـق  1438/05/16هــ  وتاريـخ   )292( رقـم  الـوزراء  مجلـس  قـرار  إلـى  االشـارة  تجـدر 
االيجار غير المسجل في الشبكة االلكترونية عقدا صحيحا منتجا آلثــاره االداريــة والقضائيــة، وحيــث أنــه تــم إطــالق الشــبكة االلكترونيــة 
لخدمـات االيجـار بالتعـاون بيـن وزارتـي العـدل واالسـكان فـي تاريـخ 1439/05/17هــ )الموافـق 2018/02/03م(، وقـد صـدر تعميـم وزارة 
العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــة العقــود المبرمــة بعــد بتاريــخ 1440/05/05هــ )الموافــق 2019/01/11م(. كمــا بتاريــخ نشــر 
هــذه النشـرة، قامـت الشـركة بتوثيـق جميع عقود ايجارها علـى شـبكة إيجـار، فـي حيـن أن عقـود االيجـار المبرمـة مـع مـدن فهـي موثقـة 

.Emodon علـى نظـام

القروض والتسهيالت 9-10

ال يوجد.

عقارات الشركة 9-11

ال تملك الشركة أي عقارات.
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التقاضي 9-12

الدعاوى والمطالبات القضائية

إن الشركة طرف في عدد من القضايا وذلك على النحو المبين أدناه.

مبلغ موضوع الدعوىتاريخ الدعوىالمدعي عليهالمدعي
الجهة القضائيةحالة الدعوىالمطالبة

عميلالشركة
1442/03/17هـ 

الموافق 2020/11/03م

باعت الشركة لمطعم المدعى عليه )لحم 
الشاورما( على ان يتم السداد باآلجل ولم 
يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ مدعيا أن 
اللحم مختلف عما طلبه من الشركة دون 

تقديم أي دليل على ادعائه

69,027 ريال 
سعودي

حكمت المحكمة بإلزام 
المدعى عليه بسداد 
كامل المبلغ للمدعي 

)الشركة(. وتم التنفيذ 
وتحويل المبلغ لحساب 

الشركة

المحكمة التجارية 
بالدمام

موظف 
الشركةسابق

1442/08/12هـ
الموافق 2021/03/25م

مطالبة من المدعي بتعويض عن إنهاء عقد 
عمله لكون الشركة أنهت العالقة العمالية 

معه بتاريخ 2021/02/06م ألن العقد 
محدد المدة وينتهي بتاريخ 2022/08/30م 

وبقي في العقد )ثمانية عشر شهراً(،

112,500
ريال سعودي

حكمت الدائرة العمالية 
الثانية بمحكمة 

االستئناف بجدة برد 
طلب المدعي لعدم 

استحقاقه لمبلغ المطالبه

الدائرة العمالية 
الثانية بمحكمة 
االستئناف بجدة

الشركةعميل
1443/11/29هـ

الموافق 2022/06/28م
مطالبة المدعي مبلغ وقدرة )23,367( 

ريال عن توريد لحوم خام
23,367

ريال سعودي

حكمت المحكمة بالزام 
الشركة سداد المبلغ 
وتم سداد كامل المبلغ 

للمدعي

المحكمة التجارية 
بالدمام

عميلالشركة
1444/01/17هـ

الموافق 2022/08/15م
مطالبة الشركة على المدعى عليه نظير 

فواتير توريد شاورما
17,460

ريال سعودي
تم تحديد جلسة قادمة 
بتاريخ 1444/06/25هـ

المحكمة العامة 
بالدمام

المصدر: الشركة

القضايا الزكوية المتعلقة بالشركة- 
ال يوجد- 
قضايا التنفيذ- 

تقدمت الشركة إلى محكمة التنفيذ بطلب التنفيذ على سندات ألمر كالتالي:

تاريخ طلب التنفيذتاريخ تحرير السندالمحكمةضدرقم السند
مبلغ السند 

)ريال 
سعودي(

المبلغ 
المستلم
)ريال 

سعودي(

مبلغ 
المطالبة 

)ريال 
سعودي(

عميل1401014100107730
محكمة 
التنفيذ 
بالرياض

2019/10/29م
الموافق

1441/03/01هـ

1441/11/16هـ 
الموافق 

2020/07/07م
200,000 26,000174,000

عميل2401014200321829
محكمة 
التنفيذ 
بالرياض

2019/12/03م
الموافق

1441/04/06هـ

1442/04/01هـ 
الموافق

2020/11/16م 
50,00037,00013,000

عميل3401014200576114
محكمة 
التنفيذ 
بالرياض

2020/07/28م
الموافق

1441/12/07هـ

1442/09/23هـ 
الموافق

2021/05/05م
150,000صفر150,000

عميل4401014300791791
محكمة 
التنفيذ 
بالخبر

2021/06/15م
الموافق 

1442/11/05هـ

1443/11/19هـ 
الموافق

2022/06/18م
23,000صفر60,000

المصدر: الشركة
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الوضع الزكوي للشركة والمنازعات والمطالبات 9-13

والضريبة  الزكاة  المحددة وحصلت على شهادات من هيئة  المواعيد  المستحقة في  الزكاة  بدفع  وقامت  الزكاة،  إقرارات  الشركة  قدمت 
والدخل عن األعوام 2018م و2019م و2020م و2021م. وأنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
بموجب الربوط الزكوية النهائية لألعوام 2019م بمبلغ 20,884 ريال وعام 2020م بمبلغ 2,050 ريال وعام 2021م بمبلغ 277,033.03 ريال 

ولم تقدم الشركة أي اعتراض على ذلك. ولدى الشركة مخصصات زكويه بقيمة )261,165( ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م.

كما ال تتوقع الشركة أي مطالبات زكوية أو ضريبية إضافية عن األعوام السابقة أو لم يتم ذكرها في النشرة. وفي حال وجود أي مطالبات 
إضافية من هيئة الزكاة والضريبة والدخل ستتحمل الشركة جميع هذه المطالبات )إن وجدت( ولن يتحمل المساهمين البائعين أي من هذه 

المطالبات. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي نزاع يتعلق بالزكاة مع هيئة الزكاة والضريبة والدخل أو اعتراض من قبلها )لمزيد من المعلومات، 
الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية )2-1-42( المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية من القسم 

رقم )2( »عوامل المخاطرة«.

الملكية الفكرية 9-14

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم 
أعمالها ومركزها التنافسي، ويمنحها تميزا واضحا في السوق بين العمالء. إال أن الشركة لم تسجل تعارها الرسمي لدى الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية. وكما قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل تسجيل العالمات التجارية الخاصة بمنتجاتها لدى وزارة التجارة 

كما في الجدول التالي.

تاريخ نهاية الحمايةتاريخ بداية الحمايةرقم التسجيلالفئةالغرضالعالمة التجارية

291438000960لمنتجات الشركة
1438/01/14هـ

)الموافق 2016/10/15م(
1448/01/13هـ

)الموافق 2026/10/22م(

431437028496للمطعم
1437/12/26هـ

)الموافق 2016/09/27م(
1447/12/25هـ

)الموافق 2026/06/11م(

المصدر: الشركة

كما أن الشركة تقدمت بطلب تسجيل شعارها الرسمي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وبتاريخ 1444/03/25هـ الموافق 2022/10/21م 
تم نشر الشعار الكترونيا )لمدة 60 يوم( في صحيفة الملكية الفكرية وذلك وفقاً للمادة )18( من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية. 
وبتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م تنتهي مدة النشر ويتم اعتماد تسجيل الشعار رسميا، يبين الجدول التالي تفاصيل الطلب:

العالمةالوصفالغرضفئة العالمةرقم الطلبنوع الشهادة

طلب تسجيل 
شعار الشركة37135129عالمة تجارية

مربع بإطار باللون األحمر وبخلفية رصاصية 
وبداخلة حرف ايه بالالتيني بخطوط حمراء 

وتحت المربع عبارة أفاق الغذاء بالعربي

المصدر: الشركة

نزاعات العالمات التجارية

ال يوجد.
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التأمين 9-15

أبرمت الشركة عدة عقود تأمين لتغطية مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها، وتم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين داخل 
المملكة. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:

المدةمبلغ التغطيةنطاق التأمينرقم البوليصةشركة التأمين

يتم عمل إضافات باستمرارتأمين طبي لموظفي المصنع48438000بوبا
من 2021/09/22م
إلى 2023/09/21م

يتم عمل إضافات باستمرارتأمين على سيارات الشركة20802766التعاونية*
من 2021/12/09م
إلى 2022/12/08م

012220030000759شركة والء للتأمين التعاوني
جميع المخاطر للممتلكات

وضد توقف األعمال
71,500,000

من 2022/11/03م
إلى 2023/11/02م

500,000المسؤولية العمومية ضد الغير225000000080شركة والء للتأمين التعاوني
من 2022/11/03م
إلى 2023/11/02م

المصدر: الشركة
*  تاريخ صالحية اتفاقية التأمين منتهي وتعمل الشركة حاليا على تجديده.

اقرارات أعضاء مجلس االدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية 9-16

اضافة إلى االقرارات األخرى المشار اليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس االدارة بما يلي:

أن االصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية- 
أن ال يخل االصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا فيها- 
أنه تم االفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار- 
باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعيه 9-12 )التقاضي( من هذا القسم، أن الشركة ليست خاضعة ألي دعاوي أو اجراءات قانونية - 

قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها المالي
أن أعضاء مجلس ادارة الشركة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو اجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال - 

الشركة أو في وضعها المالي.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه- 10

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية  10-1

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 

الهيئة، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية.

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع 
على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه من خالل النظام اإللكتروني يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

نوع وإجمالي قيمة الطرح  10-2

سوف يتم طرح مليون وستمائة ألف )1,600,000( سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل %20 
من رأس مال الشركة، سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر سبعة وثالثون )37( ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها تسعة 

وخمسون مليون ومئتان ألف )59,200,000( ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي:

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

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

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. . 5
صناديق االستثمار.. 6
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7 األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق 

الدليل االسترشادي الستثمار االجانب غير المقيمين المسموح لهم االستثمار في السوق الموازية)ولمزيد من التفاصيل 
يرجى الرجوع للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية االجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

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

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

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

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11



جدول
93المحتويـات

سعر الطرح والقيمة االسمية لكل سهم  10-3

ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخراً على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات فإنه يتم نقل الملكية بموجب عقد بيع 
بين الطرفين وليس للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم.

تم تحديد سعر الطرح من خالل تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت بها شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(. يبلغ سعر 
الطرح للسهم سبعة وثالثون )37( ريال سعودي، وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة )10( رياالت سعودية، ومما تجدر اإلشارة إليه بأن رأس 

مال الشركة يبلغ ثمانون مليون )80,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمانية ماليين )8,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساعة 
9:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر 
العادل الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها 
تبلغ )30% ارتفاعاً وهبوطاً(. ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر الطرح لليوم األول فقط، وتحسب 

السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1
إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى المتبقي، . 2

وهو عدد األوراق المالية غير المطابقة بهذا السعر.
إذا وجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:. 3

األعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط. أ. 
األقل سعراً عند عدم توازن ألعلى غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
متوسط ج.  يقرب  والشراء(،  )البيع  الطرفين  في  المطابقة  الكمية غير  توازن  و)ب( عند عدم  )أ(  أسعار  متوسط  )ج( 

السعرين إلى أقرب وحدة تغيير السعر عند اإلمكان.

يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في المملكة. ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد 
في الجدول اآلتي:

الجدول الزمنيالجلسة

9:30-10:00الجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00-15:00الجلسة الثانية: السوق مفتوح - تنفيذ

15:00-15:10الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10-15:20الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:00-16:00الجلسة الخامسة: السوق مغلق
المصدر: الشركة

الرابعة، ويتاح تعديل -  الثالثة والجلسة  الثانية والجلسة  يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة 
صالحية األمر وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول.

األولى -  الجلسة  السعر( خالل  السوق بحسب  السعر عند مستوى سعري محدد )عرض  األوامر مجتمعة بحسب  تعرض 
والجلسة الثالثة.

تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.- 
يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يومياً 30 ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.
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طريقة االكتتاب  10-4

سوف يتم توفير نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين إلكترونياً من خالل النظام اإللكتروني الذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير 
االكتتاب خالل فترة الطرح. ويجب على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب إلكترونياً وفقا لتعليمات االكتتاب الموضحة في نموذج االكتتاب وفي 

هذه النشرة. وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشروط واالحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في نموذج االكتتاب. 

تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئيا أو كليا، في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات 
الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقا 

ملزما قانونيا بين الشركة والمكتتب.

لــ 80% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن  يمتلك المساهمون البائعون حاليا 100% من رأس مال الشركة، وسوف يمتلكون 
للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة ا إلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي أو مدير االكتتاب من خالل 

معلومات االتصال الموضحة أدناه:

المستشار المالي 

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(
الرياض 12283 - حي المروج 2207

شارع العليا العام 7459
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114944067+
فاكس: 966114944205+

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني
www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
مركز بن حمران، شارع التحلية، البرج »ب«، الدور السابع مكتب رقم 704

ص.ب 17381 جده 21484
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126655071+
فاكس: 966126655723+

www.nefaie.com :الموقع اإللكتروني
csu@nefaie.com :البريد اإللكتروني

فترة الطرح وشروطها 10-5

الخميس  يوم  وحتى  2023/03/05م(  )الموافق  1444/08/13هـ  االحد  يوم  من  ابتداء  المؤهلين  للمستثمرين  متاحا  االكتتاب  سيكون 
1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م(. وعند استكمال طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب بإشعار المكتتب بذلك عن طريق رسالة 

نصية. وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن طلب االكتتاب يعتبر الغياً.

ويجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ سبعة وثالثون )37( رياال سعوديا للسهم الواحد. الحد األدنى لالكتتاب 
هو )10( عشرة أسهم، بينما الحد األقصى لالكتتاب هو ثالثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعون )399,990( سهم لكل مكتتب، يجب 
على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا من خالل النظام االلكتروني الذي سوف يتم توفيره على الموقع االلكتروني لمدير االكتتاب خالل فترة 

الطرح، وتحويل االموال مباشرة إلى حساب االمانة الخاص بعملية االكتتاب وذلك حسب طلب االكتتاب.

mailto:info@wasatah.com.sa
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KX3I1RTT\www.wasatah.com.sa
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\www.nefaie.com
file:///C:\Users\w.eltamimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ELZT7H9M\%20info@nefaie.com
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يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب إلكترونياً خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(:

المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحةنوع المستثمر

األفراد 
السعوديين

فرد

صورة بطاقة الهوية الوطنية.- 
صورة صك الوكالة الشرعية )عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن المستثمر(. )في حال االنطباق(.- 
صورة صك حصر االرث في حال وجود ورثة. )في حال االنطباق(.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 

محفظة استثمارية 
يتم إدارتها من 

خالل مؤسسة سوق 
مالية

صورة بطاقة الهوية الوطنية.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة االستثمارية للمستثمر.- 

فرد غير 
سعودي 
)مقيم(

فرد
صورة اإلقامة.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم- 

محفظة استثمارية 
يتم إدارتها من 

خالل مؤسسة سوق 
مالية

صورة اإلقامة.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة االستثمارية للمستثمر- 

الشركات

شركة سعودية
صورة السجل التجاري.- 
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 

مؤسسة سوق مالية
المالية )في حال كان -  السوق  بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة  المفوض  التجاري وصورة من هوية  صورة من السجل 

المستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق المالية(.
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 

محفظة استثمارية 
عائدة لشركة 

سعودية تم إدارتها 
من خالل مؤسسة 

سوق مالية

صورة السجل التجاري.- 
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة االستثمارية للمستثمر.- 

صندوق 
صندوق استثمارياستثماري

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى المسموح بها - 

لالكتتاب.

مواطن 
خليجي

شركة خليجية

نسخة من شهادة التسجيل التجاري لمقدم الطلب )أو ما يعادلها(، والنظام األساسي وعقد التأسيس، حسب الحاجة وأي - 
وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات )في حالة الشركات( أن غالبية رأس المال مملوك من قبل مواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي أو حكوماتهم.
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 

فرد خليجي
صورة بطاقة الهوية الوطنية.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 

صندوق استثماري 
خليجي

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.- 
نسخة من أي وثائق تثبت أن غالبية مالكي وحدات الصندوق هم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتهم.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة السواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى المسموح بها - 

لالكتتاب.

محفظة استثمارية 
لمواطن خليجي

نسخة من السجل التجاري )للشركات( أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية )لألفراد).- 
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة االستثمارية للمستثمر- 
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المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحةنوع المستثمر

مستثمر 
أجنبي مؤهل

مستثمر أجنبي 
مؤهل

نسخة من السجل التجاري )للشركات( أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية )لألفراد(.- 
نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب االكتتاب.- 
خطاب أو مستند يُفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.- 
نسخة من إشعار قبول التسجيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق المالية. )في حال االنطباق(- 

المصدر: وساطه كابيتال

يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب األمانه الخاص بالطرح، ويحق للشركة أن ترفض نموذج 
طلب االكتتاب كليا أو جزئيا إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم 

عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.

طريقة التخصيص ورد الفائض  10-6

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب. حيث يجب على كل مكتتب تعبئة طلب االكتتاب إلكترونيا وتسليمه عبر 
النظام إلكتروني الذي سيتم توفيره في الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب. ومن ثم تحويل المبالغ المكتتب بها إلى حساب األمانة الخاص 

بالطرح في موعد أقصاه الساعة الرابعة مساًء من تاريخ يوم اإلقفال.

يقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناء عليه يقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب 
االكتتاب.

يتم اإلعالن عن عملية  المصدر، وسوف  بالتشاور مع  المالي  المستشار  يقترحه  لما  المطروحة لالكتتاب وفقا  وسيتم تخصيص األسهم 
التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/08/22هــ )الموافق 2023/03/14م(، وسيكون رد الفائض خالل )6( 
أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو 

الشركة.

وسوف يقوم مدير االكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم 
ردها لهم، إن وجدت.

ولمزيد من المعلومات يتعين على المكتتبين االتصال بمدير االكتتاب.

أحكام متفرقة

لهم . 1 والمتنازل  وخلفائهم  االكتتاب  أطراف  ولمنفعة  ملزمة  العالقة  ذات  والتعهدات  واألحكام  الشروط  وكافة  االكتتاب  يكون طلب 
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه 

أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقا لها.. 2
سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.. 3
مع مراعاة متطلبات المادة )79( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم . 4

نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي:

وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.- 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.- 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّد ل طلب اكتتابه 
في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً للفقرة )د( من المادة )79( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة.
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األوقات والظروف التي يجوز في�ها تعليق أسهم الشركة  10-7

تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من أ. 
الحاالت التالية:

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. . 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. . 3
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار طرح األسهم في السوق. . 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة، وفي حال أعلنت الشركة عن . 5

معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة 
للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه المالي بدقه ويتعذر . 6
عليه إبالغ السوق وفقاً لذلك.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي . 7
المدة المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله . 8
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة اإلدارية بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية . 10

للمصدر بموجب نظام اإلفالس. 
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. . 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. . 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. . 3
المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن . 4 التنظيم  بافتتاح إجراء إعادة  النهائي  عند صدور حكم المحكمة 

موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( 
من الفقرة )أ( أعاله.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس . 5
مالم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 

الفرعية )9( من الفقرة )أ( أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت األتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة. . 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة . 2

الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها . 3

السوق المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور . 4

القرار.
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ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثون لقواعد الطرح، د. 
بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق 

التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح ه. 

حدوث أي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثون لقواعد الطرح.
يجب على الشركة الذي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز ز. 

للهيئة إلغاء طرح أسهم الشركة.
عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها ح. 

تقديم طلب جديد لطرح أسهمها وفقاً لقواعد الطرح واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء الطرح الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات ط. 
العالقة.

اإللغاء االختياري لإلدراج

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة أ. 
الهيئة، يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات 

اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء الطرح نتيجة عملية . 3

استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذها الشركة.
اللوائح التنفيذية ذات . 4 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب 

العالقة.

يجوز للهيئة - بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه. ب. 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء الطرح بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء الطرح بناًء على طلب الشركة،يجب على الشركة أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن د. 

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الُمصدر.

التعليق المؤقت للتداول

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير 
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 

بتعليق تداول األوراق المالية لذلك الُمصدر فور تلقيها الطلب.

عند تعليق التداول مؤقتاً بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب أ. 
التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها ملعومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ب. 
في نشاطات الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على 
الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر ج. 

في نشاطات الشركة، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة د. 

أو السوق المالية خالف ذلك.
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إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغب الُمصدر في طرح أوراق مالية سبق إلغاء طلب طرحها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد الطرح.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 10-8

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها في ما يلي : 

توصية مجلس اإلدارة كما في 1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م( على الطرح.. 1
موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1443/09/06هـ )الموافق 2022/04/07م( على الطرح وذلك بعد الحصول . 2

على جميع الموافقات النظامية الالزمة.
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على اإلدراج في السوق الموازية وذلك بتاريخ 1444/01/26هـ )الموافق . 3

2022/08/24م(، وهذه الموافقة مشروطه بموافقة هيئة السوق المالية.
موافقة هيئة السوق المالية على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم اإلعالن عن هذه . 4

الموافقة في موقع هيئة السوق المالية المالية 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر( 10-9

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ح( في هذه النشرة من التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة. 
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التعهدات الخاصة باالكتتاب- 11

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 11-1

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب يقر:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب.- 
يقر بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.- 
يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.- 
التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على -  يؤكد عدم 

معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب 
باالكتتاب في حال تمت إضافتها في النشرة.

يقر بأنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الشركة، - 
وأن للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب كما يقبل بكافة - 
شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.

يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب.- 

سجل األسهم وترتيبات التعامل 11-2

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من 
هذه األسهم.

السوق المالية السعودية )تداول( 11-3

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة 
عام1990م. تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من 
أيام األسبوع من األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه 

األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً 
وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً 

لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة وأبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
.)T+2( بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية 
مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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تداول أسهم الشركة في السوق الموازية 11-4

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية 
إلدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ 
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في »تداول«، وتسجيل الشركة وإدراج 
أسهمها في السوق الموازية، ويحظر التداول في أسهم الشركة حظرا تاما قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك 

األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو أي من مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين )فضال راجع القسم )1( التعريفات والمصطلحات(.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح- 12

»التواريخ المهمة وإجراءات  المبين في نشرة اإلصدار هذه )فضال راجع  الطرح  المحدد النتهاء عملية  التاريخ  الطرح في  لم يكتمل  إذا 
االكتتاب« في صفحة )ك( من هذه النشرة، سيقوم المستشار المالي خالل )10( عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيا بعدم 
اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين )إن وجدت( 

من دون خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة- 13

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9 صباحاً إلى 
الساعة 4 مساًء أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي »شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(«، وذلك ابتداًء 
تاريخ االحد 1444/08/06هـ )الموافق 2023/02/26م( إلى تاريخ 1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م( )على ال تقل تلك الفترة عن 

)7( أيام قبل نهاية فترة الطرح(: 

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس وجميع التعديالت المدخلة عليها.. 1
السجل التجاري للشركة. . 2
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة والبالغة )8,000,000( سهم عادي، وطرح )1,600,000( سهم عادي . 3

من أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول السعودية( على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.. 4
توصية مجلس إدارة الشركة على الطرح ألسهم الشركة في السوق الموازية.. 5
موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح ألسهم الشركة في السوق الموازية.. 6
خطابات الموافقة من: . 7

المستشار المالي للشركة »شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(« على إدراج اسمه وشعاره وإفادته.- 
المحاســبون القانونــي للشــركة »شــركة المحاســبون المتحــدون لالستشــارات المهنيــة« علــى إدراج اســمه وشــعاره - 

وإفادتــه.
مدير االكتتاب »شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار« على إدراج اسمه وشعاره وإفادته.- 

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية . 8
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واإليضاحات المرفقة بها. والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2022م واإليضاحات المرفقة بها. 
األلية التي ُحدد بناء عليها سعر الطرح )تقرير تقييم للشركة المُعد من قبل المستشار المالي(.. 9
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تقرير المحاسب القانوني- 14
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أرقام  14-1 تتضمن  )التي  2021م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  القوائم 
المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م(
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القوائم المالية المفحوصة للشركة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م )التي تتضمن أرقام  14-2
المقارنة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(
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