
 

 

  

 

 شركة نفوذ للمنتجات الغذائيةأسهم  �شرة إصدار 
 

ــــــاهمــة مقفلــة بموجــب القرار الوزاري رقم ( ــــــــ ــــــــــــركــة مسـ ــــــــــــجــل التجــاري رقم (23/11/2021ه (املوافق  18/04/1443) وتــار�خ  718م)، والقرار الوزاري رقم (09/11/2021ه (املوافق  04/04/1443) وتــار�خ  683شـ ه (املوافق  01/05/1437) وتــار�خ  1010441682م)، وال�ـ

 م) الصادر بمدينة الر�اض. 09/02/2016

 .الواحد للسهم سعودي ر�ال) 150( وخمس�نمائة  قدره �سعر املؤهل�ن املستثمر�ن ع�� املواز�ة السوق  �� طرحها خالل من الشركة رأس مال من إجما�� )%12.00( باملائة إثنا عشر�سبة  تمثل عادي سهم) 288,000(مائتان وثمان وثمانون ألف  عدد طرح

افق  1444/ 24/05 األحد من يوم ف��ة الطرح افق 28/05/1444 ا�خميس  إ�� يومم) 18/12/2022ه (املو  م)  22/12/2022ه (املو
 

صدر") �� البداية   نفوذ للمنتجات الغذائيةتأسست شركة  
ُ
)  م02/2016/ 09  املوافق(  ه01/05/1437  وتار�خ)  1010441682�موجب ال�جل التجاري رقم (و   م)2015/ 14/01ه (املوافق  04/04/1437بموجب عقد التأسيس بتار�خ    تحت اسم "شركة نفوذ القابضة"   كشركة ذات مسؤولية محدودة ("الشركة" أو "امل

سبة ملكية بن ) حصة5,000�عدد ( الفائز  إبراهيم  %) والشر�ك/ عبدالعز�ز عبدهللا95�نسبة ملكية وقدرها () حصة و 9,500�عدد ( نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشقاري موزعة ب�ن الشر�ك /  ) حصة10,000( عشرة أالف) ر�ال سعودي مقسم إ�� 100,000( مائة ألفال قدره و�رأس مالر�اض،  بمدينة الصادر

م) تنازل الشر�ك / نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشقاري بالبيع عن �امل حصصھ  25/03/2021(املوافق  ه 12/08/1442و�تار�خ  ة".�غي�� اسم الشركة إ�� "شركة نفوذ للمنتجات الغذائي م) قرر الشر�اء10/11/2020ه (املوافق 25/03/1442�تار�خ و  . ةسعودي ت) ر�اال 10، قيمة �ل حصة عشرة (%)5وقدرها (

 م)01/11/2021ه (املوافق 26/03/1443و�تار�خ . أحد الشر�اء التسعة ا�جدد) حصة إ�� 400شر�اء جدد �� الشركة كما تنازل الشر�ك / عبدالعز�ز عبدهللا إبراهيم الفائز عن جزء من حصصھ �� الشركة والبالغة ( ) 9�سع () ر�االت سعودية إ�� 10) حصة قيمة �ل حصة (95,000�� رأس مال الشركة والبالغة (

 ا أسهم عادية،) ر�االت سعودية وجميعه10قيمة �ل سهم م��ا عشرة ( ) سهم 2,400,000( وأر�عمائة ألف مليون�ن مقسم إ�� ) ر�ال سعودي 24,000,000(وعشرون مليون  ةأر�ع ورفع رأس مال الشركة إ��حدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة  ولية م ؤ ع�� تحول الشركة من شركة ذات مس قرر الشر�اء باإلجماع املوافقة

بموجب وتم قيد الشركة ��جل الشر�ات املساهمة   ،جدد وشر�اء مؤسس  شر�ك لصا�ح   الشر�اء ا�حالي�نمن    عن �عض ا�حصص   كما جرت �عض التنازالت عن طر�ق رصيد رأس املال اإلضا�� ورصيد األر�اح املبقاة ر�ال سعودي  )  23,900,000(ثالثة وعشرون مليون و�سعمائة ألف  وتم الوفاء بالز�ادة البالغة  

 . م) الصادر بمدينة الر�اض09/02/2016ه (املوافق 01/05/1437) وتار�خ 1010441682م)، وال�جل التجاري رقم (23/11/2021ه (املوافق 18/04/1443) وتار�خ 718م)، والقرار الوزاري رقم (09/11/2021ه (املوافق 04/04/1443) وتار�خ 683القرار الوزاري رقم (

 عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ) ر�االت سعودية، وجميع أسهم 10عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم م��ا عشرة ( سهم  )2,400,000( وأر�عمائة ألف مليون�ن إ�� مقسم  سعودي، ر�ال )24,000,000(وعشرون مليون  أر�عةلغ رأس مال الشركة ا�حا�� يب
ً
الشركة أسهما

 �ان عدد أسهمھ حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن ("ا�جمعية العامة") والتصو�ت ف��ا
ً
  عنھ يو�ل  أن  مساهم  ل�ل  يحق  ، كماو�حق ل�ل مساهم ("املساهم") أيا

ً
الطرح  �ستحق أسهم  و .  العامة  ا�جمعية  اجتماعات  حضور   ��  عنھ  لينوب  الشركة  عام��  أو  الشركة إدارة   مجلس  أعضاء غ��  من  آخر  �خصا

 من تار�خ 
ً
 راجع قسم  �شرة اإلصدار هذه حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

ً
 ). �� هذه النشرة سياسة توزيع األر�اح" ) "5رقم (وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا. (فضال

   الطرح   سي�ون 
ً
   إل��ا   �شار (  عادي   سهم )  288,000(  ألف  وثمانون  وثمان   مائتان  لعدد  وذلك   ، ")الطرح("  املؤهل�ن   املستثمر�ن  لفئات   موجها

ً
 وتمثل سعودي،   ر�ال )  150(  مائة وخمس�ن   الطرح   سعر   وسي�ون   سعودية،  ر�االت  عشرة)  10(  قدرها  للسهم   أسمية  و�قيمة ") الطرح  سهم " بـ  ومنفردة "  الطرح  أسهم "بـ  مجتمعة

  الشركة أسهم  ت�ون  وسوف  للشركة، املصدر املال رأس  من )12.00%( إثنا عشر باملائة  بمجملها  الطرح  أسهم 
ً
 ") املساهم (" مساهم  ل�ل و�حق   تفضيلية، حقوق  أي  مساهم  أي  �عطي وال. واحدة  فئة من  عادية  أسهما

ً
  والتصو�ت") العامة ا�جمعية(" للمساهم�ن العامة ا�جمعية اجتماعات حضور  أسهمھ عدد �ان  أيا

  عنھ يو�ل أن مساهم  ل�ل يحق  كما  ف��ا
ً
 . (تل��ا ال�ي املالية والسنوات هذه  اإلصدار  �شرة  تار�خ  م��ا  الشركة �عل��ا أر�اح أي  الطرح  أسهم  و�ستحق .العامة ا�جمعية اجتماعات حضور  �� عنھ لينوب الشركة عام�� أو الشركة إدارة  مجلس  أعضاء غ�� من  آخر �خصا

ً
" األر�اح توزيع  سياسة" )5(رقم  قسم  راجع فضال

 ). النشرة  هذه  ��

ا�جوهرة  /ة السيد و  )،14.15%( إبراهيم عبدهللا إبراهيم العميقانالسيد/  ، و )15.09%بنسبة ملكية ( وقف سعد وعبدالعز�ز املو�ىى)، و 15.56%ملكية ( الفائز بنسبةبراهيم إبراهيم عبدهللا السيد/  : ما هأو أك�� من رأس ماله) %5ن يمل�ون (�ن �� الشركة الذيي فإن املساهم�ن الرئيس وكما �� تار�خ هذه النشرة،

 راجع قسم ( .%) من أسهم الشركة قبل الطرح69.85يمتل�ون مجتمع�ن �سبة (وهم ، )%5.57( فيصل عبدهللا إبراهيم العميقانالسيد/ و  )،%5.92( عبدهللا إبراهيم ناصر العميقانالسيد/ و  )،%13.56( سليمان محمد الباتل
ً
 قبل و�عد) "هي�ل امللكية �� الشركة 1.4(وملز�د من التفاصيل حول املساهم�ن فضال

 من 12مدة اث�ي عشر ( " �� هذه النشرة). و�حظر ع�� كبار املساهم�ن املذ�ور�ن أعاله التصرف �� أسهمهم الطرح
ً
 موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") املسبقة. تار�خ بدء تداول أسهم الشركة �� السوق املواز�ة ("ف��ة ا�حظر")، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع��) شهرا

، و�قصد بھ �� الباب الثامن ")تداول السعودية"( مجموعة تداول السعودية� قواعد ، وفق �عر�ف املستثمر املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة �املؤهل�ن املستثمر�ن فئات ع�� املواز�ة السوق  �� الطرح �� أسهم  االكتتاب يقتصرسو 

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

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

 . ستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھال �شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح وا  ُعّينتقد  مؤسسة السوق املالية �ون تدارة شر�طة أن إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له عمالء مؤسسة سوق مالية .2

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

 . دارة إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

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

 .ستثمارال صناديق ا  .6

 . جانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة أل ستثمار ا ال س��شادي ال ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل ا ال املسموح لهم باجانب غ�� املقيم�ن أل ا  .7

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا  .8

 .يداعإل ى مركز ا أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لد .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا  ،يداعإل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا  .10

 ث�ي عشرة الا   اللتقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خ اليقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي و  الوراق املالية أل أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق ا  ) أ 
ً
   .املاضيةشهرا

 .ر�ال سعودي  الي�ن تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ب

 . قل �� القطاع املا��أل ث سنوات ع�� ا ال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ج

 أن ي�ون حاص )د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل هادة العامة للتعامل �� ا ع�� الش ال

 أن ي�ون حا )ه
ً
 .اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدة أل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا  صال

 . أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11
 

 

  عشر اثنا) 12( ملــدة   أســهمهم  فــي التصــرف  حظر  لف��ة ") الطرح  و�عد قبل الشركة �� امللكية هي�ل" )-4-( رقم  القسم من) 1-4( الفرعية الفقرة  �� إل��م  املشار( املساهم�ن الكبار سيخضع
ً
 )."ا�حظر ف��ة (" املواز�ــة الســوق  فــي  الشــركة أســهم  تــداول  بــدء تار�ــخ مــن شهرا

�عد اكتمال   ون ا�حالي  ون املساهموسيمتلك    .")�نالبائع  �ن"املساهمــب  م ويشار إل��(  )1(  ة�ن املشار إل��م �� الصفحاملساهمسيتم بيع أسهم الطرح من قبل  و   الشركة قبل الطرح.  جميع أسهم   )م(الصفحة  "املساهم�ن ا�حالي�ن") الواردة أسما��م ��  ــ(ويشار إل��م مجتمع�ن بيمتلك املساهمون ا�حاليون �� الشركة  

 ، ولن �ستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب �نالبائعللمساهم�ن  تتاب �عد خصم مصار�ف عملية الطرح، وستعود متحصالت االك�عد الطرح بحصة سيطرة �� الشركة ون ا�حالي ون املساهمسيحتفظ الشركة، و�التا��  رأس مالمن  )%88.00�سبة (الطرح 
ً
"استخدام متحصالت   )6(راجع قسم  (فضال

 الطرح").
 

حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب �� أسهم الطرح ع�� نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص الطرح").    ("ف��ة   م)22/12/2022ه (املوافق  28/05/1444ا�خميس  يوم  ��اية  آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو    شاملة ) أيام5(  خمس  ملدة   و�ستمر  م)18/12/2022ه (املوافق    24/05/1444  األحد  تبدأ ف��ة الطرح �� يوم 

 راجع الصفحة (و) من هذه النشرة). وسوف ي�ون الطرح ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن خالل ف��ة الطرح، وسيتاح ل�ل م��م دراسة الفر (ل�حصول ع�� تفاصيل أك�� حول معلومات االتبمدير االكتتاب والذي سيتمكن املستثمرون املؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أسهم الشركة خالل ف��ة الطرح  
ً
صة صال فضال

 بأن ا�حد األق�ىى لالكتتاب هو  )10(  ملستندات املتاحة للمعاينة". سيتم االكتتاب �عدد عشرة "ا  12االستثمار�ة واالطالع ع�� أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم ف��ا عرض جميع الوثائق املشار إل��ا �� القسم رقم 
ً
مائة و�سعة عشر ألف و�سعمائة أسهم كحد أد�ى ل�ل مستثمر مؤهل، علما

ه  03/06/1444الثالثاء  يوم  أقصاه  موعد    موال إ�� حساب االكتتاب ا�خاص �عملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ال��ائي ألسهم الطرح ��) سهم ل�ل مستثمر مؤهل، سي�ون االكتتاب �� أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحو�ل األ 119,990(و�سع�ن  

  .م)29/12/2022ه (املوافق  05/06/1444ا�خميس  يوم  أقصاه  �� موعد    ضمدير االكتتاب أو الشركة، ورد الفائ  أواستقطاعات من ا�جهة املستلمة ملتحصالت الطرح   أوعمل من تار�خ التخصيص، ولن ي�ون هناك أي عموالت    )2(   يوميالتخصيص")، وسي�ون رد الفائض خالل    ("تار�خ  م)12/2022/ 27(املوافق  

 " من هذه النشرة. وشروطھ ) "املعلومات املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح9وملز�د من التفاصيل حول شروط وأح�ام و�عليمات الطرح، الرجاء مراجعة القسم (
 

   عنھ  يو�ل أن مساهم  ل�ل  يحق كما فيھ، والتصو�ت) العادية  غ��  أو العادية سواءً ( للمساهم�ن العامة ا�جمعية اجتماع حضور  الشركة  ��  مساهم  ل�ل و�حق واحد صوت �� ا�حق �حاملھ سهم  �ل ويعطي. تفضيلية حقوق  �حاملھ سهم  أي   �عطي وال العادية، األسهم   من واحدة  فئة للشركة
ً
 غ�� من  آخر �خصا

  الشركة �عل��ا أر�اح أي  من حص��ا الطرح أسهم  و�ستحق. العامة ا�جمعية اجتماعات حضور  �� عنھ لينوب الشركة عام�� أو الشركة إدارة  مجلس أعضاء
ً
 ( األر�اح، توزيع سياسة حول  التفاصيل من وملز�د. هذه  النشرة  تار�خ من اعتبارا

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

 لقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة  للهيئة لت�جيل وطرح أسهمها �� السوق املواز�ة العر�ية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلبسواًء داخل اململكة   أسهم الشركة �� أي سوق لألسهم   وتداول   لم �سبق إدراج
ً
مجموعة تداول السعودية "تداول كما تقدمت بطلب إ��    ،وفقا

 لقواعد اإلدراج  السعودية"
ً
الفائض  تداول األسهم �� السوق املواز�ة �� وقت قر�ب �عد االن��اء من عملية تخصيص األسهم ورد  . ومن املتوقع أن يبدأ �شرة اإلصدار هذه   ع��  بما �� ذلك املوافقة  طرح األسهم   لالزمة لعمليةول ع�� جميع املوافقات الرسمية ا تم ا�حص وقد االستيفاء باملتطلبات �افة،، وتم  وفقا

  واالن��اء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة
ً
 .الشركة�� أسهم  للمستثمر�ن املؤهل�ن الذين تنطبق عل��م الشروط سواء من داخل أو خارج اململكة بالتداول  هذه النشرة). و�عد ��جيل األسهم �� السوق املواز�ة، سوف �سمح  من " التوار�خ املهمة و�جراءات الطرح" قسم  عراج (فضال

 باالستثمار �� أسهم الطرح.ينطوي االستثمار �� األسهم محل الطرح ع�� مخاطر وأمور غ�� مؤكدة ولذلك يجب دراسة قس�ي "إشعار مهم" و"عوامل ا�خاطرة" الواردين �� 
ً
 �شرة اإلصدار هذه �عناية من ِقَبل املستثمر�ن املؤهل�ن ا�حتمل�ن قبل أن يتخذوا قرارا

 

 ومدير االكتتاب  املستشار املا��               

 
 

دمت بحســب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املســتمرة الصــادرة عن هيئة الســوق امل
ُ
ـــــــــ "الهيئة"). و�تحمل أعضــاء مجلس تحتوي �شــرة اإلصــدار هذه ع�� معلومات ق اإلدارة الذين تظهر أســماؤهم ع�� الصــفحة (ج) مجتمع�ن ومنفردين �امل املســؤولية الية باململكة العر�ية الســعودية (املشــار إل��ا بــــــ

ـــــات املمكنة و��� ا�حد املعقول  ـــــب علمهم واعتقادهم، �عد إجراء جميع الدراســـــ ـــــدار هذه، و�ؤكدون بحســـــ ـــــرة اإلصـــــ ـــــمي��ا �� ا عن دقة املعلومات الواردة �� �شـــــ ـــــعودية (تداول ، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضـــــ ـــــللة. وال تتحمل الهيئة ومجموعة تداول الســـــ ـــــرة إ�� جعل أي إفادة واردة فيھ مضـــــ لنشـــــ

وحة بموجب هذه النشــرة  ورد �� هذه النشــرة أو االعتماد ع�� أّي جزء م��ا. و�جب ع�� الراغب�ن �� شــراء األســهم املطر  ن أًي مســؤولية مهما �انت عن أي خســارة تنتج عماالســعودية) أي مســؤولية عن محتو�ات هذه النشــرة، وال �عطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشــرة أو اكتمالها، وتخليان أنفســهما صــراحة م

 .تحري مدى �حة املعلومات املتعلقة باألسهم محل الطرح. و�� حال �عذر فهم محتو�ات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار ما�� مرخص لھ
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 مهم إشعار 

عن   �املة  تفصيلية  النشرة معلومات  الغذائيةتقدم هذه  للمنتجات  نفوذ  الذين  وعن األسهم    شركة  املستثمرون  املواز�ة. وسيعامل  السوق   �� لالكتتاب  املطروحة 

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

أو موقع املستشار املا�� ومدير االكتتاب شركة يق�ن املالية “يق�ن   www.nofoth.sa)الشركة (ل�ل من    اإللك��ونيةقع  أو املستشار املا�� ومدير االكتتاب أو من املوا

 اإلعالن  سيتم  كما  .)www.saudiexchange.sa(  تداول السعودية  مجموعةموقع    أو  (www.cma.org.sa)أو موقع هيئة السوق املالية  )  www.yaqeen.sa�ابيتال” (

  و�تاح��ا  اإلصدار �شرة �شر عن" السعودية تداول "  السعودية تداول  مجموعة موقع ع�� ”)�ابيتال يق�ن(“ املالية يق�ن شركة"  االكتتاب ومدير املا�� املستشار قبل من

 .أخرى   تطورات أي وعن املستمرة واالل��امات املالية األوراق طرح قواعد وفق ا�حددة املدة خالل املؤهل�ن للمستثمر�ن
 

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

ومنفردين، �امل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة �� هذه النشرة، و�ؤكدون    مجتمع�ن )ج(�� صفحة  أسماؤهم، و�تحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة السعودية

�عد إجراء جميع الدراسات املمكنة و��� ا�حد املعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمي��ا �� هذه النشرة إ�� جعل    ،حسب علمهم واعتقادهم ب

أي مسؤولية عن محتو�ات هذه النشرة، وال �عطيان أي تأكيدات تتعلق بدق��ا أو اكتمالها،    السعودية  الهيئة وشركة تداول   وال تتحمل  .أي إفادة واردة ف��ا مضللة

 .م��ا جزء أي ع�� االعتماد عن أو ،النشرة هذه �� ورد عما تنتج خسارة أي عن �انت ماوتخليان نفس��ما صراحة من أي مسؤولية مه

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

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

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

 راجع التطورات املستقبلية املتعلقة �عوامل الت�خم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارج
ً
ة عن نطاق سيطرة الشركة (فضال

أو تفس��ها   الطرحاعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم    يجوز هذه النشرة)، وال    ��) "عوامل ا�خاطرة"  2قسم رقم (

 ش�ل من األش�ال، ع�� أ��ا وعد  يأو االعتماد عل��ا، بأ
ً
 أو  ا

ً
  أو تأكيدا

ً
 أو نتائج أو أحداث مستقبلية. إيرادات�شأن  تحقيق أي أر�اح أو  إقرارا

النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو   اعتبار هذه  إدار��ا    أعضاء  منال يجوز  املساهممجلس   عمليةباملشاركة ��    املا��  هاأو من مستشار   ون البائع  ون أو من 

االستثمار�ة الفردية أو    لألهداف دون األخذ �� االعتبار    ها�� هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد  املوجودة. و�عت�� املعلومات  املطروحة  األسهم  ��  االكتتاب

 ما��   مستشار  من  مهنية  استشارة  ع��  ا�حصول   مسؤولية  ستثمارال با  قرار  اتخاذ  قبل  النشرة  لهذه  مستلم  �ل  و�تحمل الوضع املا�� أو االحتياجات االستثمار�ة ا�خاصة.

مدى   الطرح،  أسهم��    الكتتابا  بخصوص   الهيئة  قبل  من   لھ  مرخص لتقييم  واملعلومات    هذا  مالءمةوذلك  واألوضاع   الواردةاالستثمار  لألهداف  النشرة  هذه   ��

 ا�خاصة بھ.  املاليةواالحتياجات 

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

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة شر�طة أن ت�ون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت �شروط تمكنھ  )2  مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص.

)ح�ومة    3منھ.القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة  من اتخاذ  

) الشر�ات اململوكة من  4.  اإليداع  مركز  السوق، أو أي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو  اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو

) الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون  5ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها �� ممارسة أعمال اإلدارة.  

مار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل  )األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالستث7) صناديق االستثمار. 6لدول ا�خليج العر�ية. 

)أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري 9)املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. 8االس��شادي الستثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة. 

 :) أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعاي�� اآلتية10  �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.

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

 املاضية.  ب) أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. ج) أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �
ً
� القطاع املا��. د) أن  شهرا

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

ً
� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية ي�ون حاصال

م) إ�� يوم  18/12/2022ه (املوافق  24/05/1444األحد  يوم من الف��ة خالل الطرح سيتم )أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة.11معتمدة من جهة مع��ف ��ا دولًيا. 

 القيود  �افة  ع��  االطالع  النشرة  هذه  متلقي  من  املا��  واملستشار  ون البائع  ون واملساهم  الشركة  من  �ل  و�طلبم)  22/12/2022ه (املوافق  28/05/1444ا�خميس  

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

رة أو بيــع أســهم هـذه النشـال يجيـز فيـھ النظـام املعمـول بـھ فـي ذلـك البلـد ملثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك العـرض أو الطلـب، و�حظـر صراحـة توزيـع    فـي أي بلـد

فــي الســوق املواز�ــة، والذيــن �سـتوفون املتطلبـات    باالستثمارغيــر املقيميــن املســموح لهــم    األجانبشــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر اململكــة، باســتثناء فئــة    إ��الطــرح  

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

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

http://www.saudiexchange.sa/


 

 
 ب  

 الية املعلومات امل

د�سم��   31ال�ي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املن��ية ��  (  م2021د�سم��    31تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية ��  

أشهر املن��ية   الستة(ال�ي تتضمن أرقام املقارنة لف��ة    م2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��    ستةاللف��ة    املفحوصة  املوجزة ، والقوائم املالية األولية  )م2020

ل، واإليضاحات  )م2021من عام    يونيو  30��    
ً
وفقا ��ا  املا��املرفقة  للتقر�ر  الدولية  واملعاي�� )   (IFRSلمعاي��  السعودية  العر�ية  اململكة   �� املعتمدة 

للشركة للسنة املالية املن��ية القوائم املالية  تمت مراجعة    وقد،  SOCPA)واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن (

  ا�حاسبون   شركة"من قبل    م 2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��    الستةلف��ة    املفحوصة  املوجزة القوائم املالية األولية  تم فحص  و م  2021د�سم��    31��  

 السعودي. هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية بالر�ال ،  "املهنية لالستشارات املتحدون 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية

 عن   املستقبل  ��  الشركة  ظروف  تختلف  وقد.  �� هذه النشرة   ومف�ح ع��ا  محددة   اف��اضات  أساس  ع��  �� هذه النشرة   الواردة   التوقعات  إعداد  تم

 .التوقعات هذه  كتمالا أو بدقة يتعلق فيما يوجد ضمان أو تأكيد أو �عهد فإنھ ال و�التا�� املستخدمة، ف��اضاتال ا

  ذات   �لماتال  �عض  استخدام  خالل  من  عام  �ش�ل  عل��ا  �ستدل  أن   يمكن  وال�ي  ،"مستقبلية  إفادات"  �� هذه النشرة   الواردة   التوقعات  �عض  وتمثل

  ، "ا�حتمل  من"  "، يحتمل"   ،"املمكن  من"  "،يمكن "  ، "املتوقع  من"  ، "يتوقع "  ،"�عتقد"  ، "يقدر"   ،"ينوي "  ،"�ع��م"  ،"يخطط"  مثل  ستقبليةامل  داللةال

  بخصوص للشركة ا�حالية النظر وجهة  اإلفادات هذه  و�عكس. املع�ى �� لها املشا��ة أو املقار�ة املفردات من وغ��ها لها النافية والصيغ  ،" قد" ، "سوف"

   �ش�ل  ال  لك��ا  مستقبلية،  أحداث
ً
   أو  ضمانا

ً
  الفع��   األداء  ع��  تؤثر  قد  ال�ي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  إذ  للشركة،  مستقب��  فع��  أداء  ألي  تأكيدا

   اإلفادات  هذه   تضمنتھ  عما  كب��   �ش�ل  ختالفهاا  إ��  وتؤدي  نتائجها  أو  إنجازا��ا  أو  للشركة
ً
   أو  صراحة

ً
  والعوامل  ا�خاطر  أهم  ستعراضا  تم  وقد.  ضمنا

   أك��   بصورة   األثر  هذا  مثل  إ��  تؤدي   أن   يمكن  ال�ي
ً
 واحد   تحقق  لو   وفيما").  ا�خاطرة   عوامل")  2(  رقم  قسم  راجع(   �� هذه النشرة   أخرى   أقسام  ��  تفصيال

  قد   للشركة  ة الفعلي  النتائج  فإن   ، �� هذه النشرة   الواردة   التقديرات  أو  التوقعات   من  أي  دقة   عدم  أو  �حة  عدم  ثبت   لو  أو  العوامل،   هذه   من  أك��   أو

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

 و 
ً
  �عد   وقٍت   أي  ��  علمت  إذا  الهيئة   ��إ  ةتكميلي  �شرة إصدار  بتقديم  الشركة  ستقوم  ،طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة قواعد  تطلبات  مل  مراعاة

  مسائل  أي ظهور ) 2( أو ،�شرة اإلصداروجود �غي�� مهم �� أمور جوهر�ة واردة �� )  1( بأي من اآل�ي: اإلدراجاكتمال  وقبل الهيئة من  هذه النشرة  اعتماد

  سواءً   ،هذه النشرة   تضم��ا  معلومات  أي  �عديل  أو  تحديث  �ع��م  ال  الشركة  فإن  ا�حالت�ن،  هات�ن  ستثناءاو�.  �شرة اإلصدار  ��  تضمي��ا  يجب  �ان  مهمة

  والظروف   األحداث  فإن  والتقديرات،  املؤكدة   غ��   واألمور   ا�خاطر  لهذه   ونتيجة.  ذلك  غ��   أو  مستقبلية  حوادث  أو  جديدة   معلومات  نتيجة  ذلك  �ان

   تحدث   ال   وقد  الشركة  تتوقعھ  الذي  النحو   ع��   تحدث  ال  قد  هذه النشرة   يتناولها  ال�ي  املستقبلية  والتوقعات
ً
  املستثمر�ن   ع��  يتع�ن   وعليھ،.  مطلقا

 . أسا�ىي �ش�ٍل  املستقبلية اإلفادات ع�� االعتماد عدم  مع اإليضاحات هذه  ضوء �� املستقبلية اإلفادات  جميع فحص  ا�حتمل�ن املؤهل�ن 

 



 

 
 ج  

 دليل الشركة

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضو�ة 

االستقاللية 

* ** 
 العمر  ا�جنسية

 اململوكة األسهم

  قبل الطرح

 "مباشرة"

األسهم اململوكة 

 �عد الطرح 

 "مباشرة"****
 التمثيل

 النسبة العدد النسبة العدد

 عبدالرحمن عزام عمر 

 املفدى 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - 43 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

عبدالعز�ز فهد حمد 

 الدعي�ج

نائب رئيس  

 مجلس اإلدارة 
 - - - - - 52 سعودي مستقل غ�� تنفيذي

را�ان هذال ع��  

 الفايزي 

مجلس  عضو 

 اإلدارة 
 - - - - - 34 سعودي مستقل غ�� تنفيذي

 إبراهيم عبدهللا إبراهيم

 العميقان 

  العضو املنتدب

والرئيس 

 التنفيذي 

 - % 12.45 298,848 % 14.15 339,600 37 سعودي غ�� مستقل  تنفيذي

فيصل عبدهللا إبراهيم 

 العميقان 

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - % 4.90 117,638 % 5.57 133,680 30 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

 ** اإلدارة مجلس سر  أم�ن

 وليد صب�� �عقوب 
  مجلس سر أم�ن

 اإلدارة 
 - - - - - 38 مصري  - -

 املصدر: الشركة 

    سنوات  ثالثال تز�د عن  أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله وذلك ملدة    م) ع�� انتخاب2021/ 11/ 21ه (املوافق  16/04/1443تار�خ  ��  املنعقدة  التحولية  وافقت ا�جمعية  *
ً
إبتداءا

  إبراهيم كنائب لرئيس ا�جلس و�عي�ن األستاذ/  الدعي�ج عبدالعز�ز حمد فهدكرئيس للمجلس و�عي�ن األستاذ/  املفدى عبدالرحمن عمر عزامو�عي�ن األستاذ/  من تار�خ ا�عقاد ا�جمعية

. العميقان إبراهيم عبدهللا
ً
 منتدبا

ً
 عضوا

 �أم�ن لسر ا�جلس. �عقوب  صب�� وليد /م) ع�� �عي�ن السيد05/12/2021ه (املوافق 1443/ 01/05بتار�خ املنعقد  اجتماعھوافق مجلس اإلدارة �� ** 

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

 من: �ل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ات متصلة أو منفصلة �� عضو�ة مجلس إدارة الشركة.  ما يز�د ع�� �سع سنو  أم�ىى أن ي�ون قد 

 

 . هذه النشرةأي ملكية غ�� مباشرة �� أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس كما بتار�خ  دال يوج**** 



 

 
 د  

 

                                                                 عنوان الشركة امل�جل
 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 

 طر�ق أ�ي بكر الصديق  –الن�هة  –الر�اض  

 12471الرمز ال��يدي  2747ص.ب. 

 ململكة العر�ية السعودية ا

 1244 482 11 966+هاتف: 

 ال يوجد فاكس: 

 info@nofoth.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.nofoth.saاملوقع اإللك��و�ي:  
 

   الشركة   ممثال 
 

 املمثل الثا�ي  املمثل األول  البيان

 فيصل عبدهللا إبراهيم العميقان  إبراهيم عبدهللا إبراهيم العميقان االسم 

 اإلدارة عضو مجلس  التنفيذي والرئيس  العضو املنتدب الصفة 

طر�ق أ�ي بكر الصديق – الن�هة  – الر�اض  العنوان   

12471الرمز ال��يدي  2747ص.ب.   

 اململكة العر�ية السعودية 

طر�ق أ�ي بكر الصديق – الن�هة  – الر�اض   

12471الرمز ال��يدي  2747ص.ب.   

 اململكة العر�ية السعودية 

 1002تحو�لھ:  1244 482 11 966+ 1001تحو�لھ:  1244 482 11 966+ رقم الهاتف

 Ibrahim@nofoth.sa Faisal@nofoth.sa ال��يد اإللك��و�ي 

 www.nofoth.sa املوقع اإللك��و�ي 

 الشركة: املصدر

  األسهم  سوق   

    )السعودية (تداول  السعودية تداول  مجموع
 6897العليا  – طر�ق امللك فهد

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الر�اض 

 العر�ية السعودية اململكة 

   966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

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

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



 

 
 ه  

 املستشارون 

 ومدير االكتتاب  املستشار املا�� 

 يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"شركة 

 العليا ارع ش  –�� الورود   – الر�اض 

 11421الر�اض  884 ب.ص 

 اململكة العر�ية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

 96611+4609356فاكس: 

 IPO@yaqeen.saال��يد اإللك��و�ي: 

 www.yaqeen.saاملوقع اإللك��و�ي:  
 

 م2022 يونيو  30أشهر املن��ية ��  ستة لف��ة الو  م2021د�سم��  31للسنة املالية املن��ية �� ا�حاسب القانو�ي 

 املهنية لالستشارات املتحدون  ا�حاسبون  شركة

 الطابق األول  3193مب�ى رقم   –�� العليا   –طر�ق العرو�ة 

 8335الر�اض  12333ص.ب 

 السعودية  العر�ية اململكة

 9361 416 11 966+هاتف: 

 9349 416 11 966+ فاكس:

 malsous@rsmsaudia.comي: ال��يد اإللك��و�

  www.rsmksa.com املوقع اإللك��و�ي:

 

 
 

 تنو�ھ 

 من  
ً
�� أعطوا موافق��م الكتابية ع�� استخدام أسما��م وشعارا��م و�فادا��م  ن أعاله  املذ�ور�  القانو�ي  وا�حاسباالكتتاب  ومدير    املا��  املستشاركال

. وتجدر اإلشارة إ�� أن جميع هذه ا�جهات هذه النشرة   تار�خ  ح�ى  موافقتھ  ��حب   م��م  أي  يقم  ، ولموفق الش�ل والسياق الظاهر ف��ا  هذه النشرة 

 أو مص�حة من أي نوع �� الشركة
ً
 .كما �� تار�خ هذه النشرة  والعامل�ن ف��ا أو أي من أقار��م ال يمل�ون أسهما

http://www.rsmksa.com/


 

 
 و  

 الطرح م�خص 

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

ومراجعة   راءة ، و�نب�� ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن قهذه النشرة مهمة بالنسبة للمستثمر�ن ا�حتمل�ن. لذلك، فإنھ يجب قراءة هذا امل�خص كمقدمة ل

وع��    ك�ل.  هذه النشرة من قبل املستثمر�ن ا�حتمل�ن ع�� مراعاة    محل الطرح  بال�امل، و�جب أن ُيب�ى أي قرار يتعلق باالستثمار �� األسهم    هذه النشرة 

» قسم   �� ورد  ما  مراعاة  الضروري  من  فإنھ  ا�خصوص،  ��  مهمإشعار  وجھ  قرار   (عوامل  )2(رقم    والقسم  )5(الصفحة  »  اتخاذ  قبل  هم ا�خاطرة) 

 . هذه النشرة ا�خاضعة ل  أسهم الطرح ��  املتعلقة  باالكتتاب االستثماري 

معلومات عن اسم الشركة ووصفها و 

 تأسيسها 

مسؤولية  ذات  كشركة  البداية   �� صدر") 
ُ
"امل أو  ("الشركة"  الغذائية  للمنتجات  نفوذ  شركة  تأسست 

بتار�خ   التأسيس  عقد  بموجب  القابضة"  نفوذ  "شركة  اسم  تحت  (املوافق 04/04/1437محدودة  ه 

14/01/2015) رقم  التجاري  ال�جل  و�موجب  وتار�خ  1010441682م)  (املوافق 01/05/1437)  ه 

) ر�ال سعودي مقسم إ��  100,000م) الصادر بمدينة الر�اض، و�رأس مال قدره مائة ألف (09/02/2016

) 9,500�عدد (  نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشقاري ) حصة موزعة ب�ن الشر�ك /  10,000عشرة أالف (

ة  ) حص5,000%) والشر�ك/ عبدالعز�ز عبدهللا إبراهيم الفائز �عدد (95حصة و�نسبة ملكية وقدرها (

ه (املوافق 25/03/1442) ر�االت سعودية. و�تار�خ  10%)، قيمة �ل حصة عشرة (5بنسبة ملكية وقدرها (

و�تار�خ  10/11/2020 الغذائية".  للمنتجات  نفوذ  "شركة  إ��  الشركة  اسم  �غي��  الشر�اء  قرر  م) 

بالبيع   شقاري نورة بنت عبدالرحمن براهيم الم) تنازل الشر�ك / 25/03/2021ه  (املوافق 12/08/1442

إ�� ) ر�االت سعودية  10) حصة قيمة �ل حصة (95,000عن �امل حصصھ �� رأس مال الشركة والبالغة (

) ��  9�سع  جدد  شر�اء  من  )  جزء  عن  الفائز  إبراهيم  عبدهللا  عبدالعز�ز   / الشر�ك  تنازل  كما  الشركة 

) والبالغة  الشركة   �� حصة  400حصصھ  ا�جدد)  التسعة  الشر�اء  أحد  و إ��  ه  26/03/1443�تار�خ  . 

مسؤولية 01/11/2021(املوافق   ذات  شركة  من  الشركة  تحول  ع��  املوافقة  باإلجماع  الشر�اء  قرر  م) 

) ر�ال 24,000,000محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة ورفع رأس مال الشركة إ�� أر�عة وعشرون مليون (

) ألف  وأر�عمائة  مليون�ن  إ��  مقسم  � 2,400,000سعودي  قيمة  سهم   () عشرة  م��ا  سهم  ر�االت  10ل   (

ألف   و�سعمائة  مليون  وعشرون  ثالثة  البالغة  بالز�ادة  الوفاء  وتم  عادية،  أسهم  وجميعها  سعودية 

) ر�ال سعودي عن طر�ق رصيد رأس املال اإلضا�� ورصيد األر�اح املبقاة كما جرت �عض 23,900,000(

، وتم قيد الشركة شر�ك مؤسس وشر�اء جددالشر�اء ا�حالي�ن لصا�ح  التنازالت من املساهم�ن لصا�ح  

) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  املساهمة  الشر�ات  وتار�خ  683��جل  (املوافق 04/1443/ 04)  ه 

م)، وال�جل 23/11/2021ه (املوافق 18/04/1443) وتار�خ 718م)، والقرار الوزاري رقم (09/11/2021

 م) الصادر بمدينة الر�اض. 09/02/2016ه (املوافق 05/1437/ 01) وتار�خ 1010441682التجاري رقم (

 م�خص أ�شطة الشركة

  املوافق(  ه01/05/1437  وتار�خ)  1010441682(تمارس الشركة �شاطها بموجب ال�جل التجاري رقم  

صناعة ا�خ��  . وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري ��  الر�اض  بمدينة  الصادر)  م09/02/2016

والشرقية   الشعبية  ا�حلو�ات  صناعة  بأنواعها،  الفطائر  صناعة  اآللية،  ا�خابز  بواسطة  ومنتجاتھ 

بمختلف أنواعها، البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة، البيع بالتجزئة للمكسرات وال�ن  

ارة، مخازن املواد الغذائية ا�جافة، املطاعم مع ا�خدمة، أ�شطة املتعهدين الذين يقدمون  والتوابل والعط

 .خدمات الطعام

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

 .الصناعات التحو�لية •

 والدراجات النار�ة.و�صالح املركبات ذات ا�حر�ات تجارة ا�جملة والتجزئة،  •

 أ�شطة خدمات اإلقامة والطعام. •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم. •

 النقل والتخز�ن.  •



 

 
 ز  

 األ�شطة العقار�ة والعلمية والتقنية.  •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة امل�اتب املت�املة. •

 الفنون وال��فيھ والتسلية. •

 التشييد والبناء.  •

 األسماك. الزراعة وا�حراجة وصيد  •

 التعدين واستغالل ا�حاجر. •

 إمدادات الكهر�اء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •

 إمدادات املياه وأ�شطة الصرف الص�� و�دارة النفايات ومعا�ج��ا. •

 املعلومات واالتصاالت. •

 التعليم. •

 . االجتما��أ�شطة �حة اإل�سان والعمل  •

 أ�شطة ا�خدمات األخرى. •

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

 .إن وجدت

سار�ة    هاجميع  ا�حالية، وال�ي  لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

  فيما عدا ال��خيص الصنا�� الصادر من وزارة الصناعة وال��وة املعدنية   هذه النشرة املفعول ح�ى تار�خ  

والذي ال بتطلب �شاط الشركة ا�حا��    وترخيص املنشأة الغذائية الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء

عند   استخراجها  وسيتم  الشركة    اعتماداستخراجها،  تخطط  الذي  املصنع  ومخططات  العمل  خطة 

 عن أي تطورات ��ذا الشأن عند  مستق  إل�شائھ
ً
، وستعلن الشركة الحقا

ً
اإلجراءات الداخلية   اكتمالبال

   بموج��ا  أ�شط��ا  الشركة  تمارس  ال�ي  ال��اخيص  حول   املعلومات  من   وملز�د(.  والنظامية
ً
  القسم   راجع   فضال

 ). النشرة  هذه  ��"  أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية) "3(

البيع بالتجزئة لألغذية بما �شمل �� ه النشرة كما �� تار�خ هذ ا�حا�� الفع�� و�تمثل �شاط الشركة

 .امل�جنات وا�حلو�ات

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

 ). هذه النشرة 

التجار�ة للشركة وفروعها" من هذه النشرة، فإنھ    ) "ال�جالت3.10القسم (باستثناء ما تم اإلشارة إليھ ��  

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

أسهمهم،  وعدد  الكبار،  املساهمون 

 الطرح و�عده و�سب ملكي��م قبل 

 

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

 االسم 
 �عد الطرح  الطرح قبل 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 13.69% 328,627 % 15.56  373,440  الفائز  براهيم عبدهللا إبراهيم

 13.28% 318,701 % 15.09  362,160 وقف سعد وعبدالعز�ز املو�ىى 

 12.45% 298,848 % 14.15  339,600 العميقان  إبراهيم عبدهللا إبراهيم

 11.93% 286,387 % 13.56  325,440 ا�جوهرة سليمان محمد الباتل 

 5.21% 125,030 % 5.92  142,080 عبدهللا إبراهيم ناصر العميقان 

 4.90% 117,638 % 5.57  133,680 فيصل عبدهللا إبراهيم العميقان 

 % 61.47 1,475,231 % 69.85 1,676,400 اإلجما��  

 الشركة: املصدر

صدر رأس مال 
ُ
 ) ر�ال سعودي مدفوع بال�امل. 24,000,000مليون ( وعشرونأر�عة  امل



 

 
 ح  

صدر   إجما�� عدد
ُ
 ) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل. 2,400,000ر�عمائة ألف سهم (أو  مليون�ن أسهم امل

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

األسهم   عدد  املطروحة إجما�� 

 لالكتتاب
 مدفوعة القيمة بال�امل.  عادي سهم ) 288,000(ألف  وثمان وثمانون مائتان 

مال �سبة األسهم املطروحة من رأس 

 الشركة 
   )%12.00(نا عشر باملائة إث

 ر�ال سعودي.  )150( ن وخمسو مائة  سعر الطرح 

 ر�ال سعودي. ) 43,200,000ثالثة وأر�عون مليون ومائتان ألف ( إجما�� قيمة الطرح 

 ت الطرح استخدام متحصال 

) ر�ال  40,700,000أر�ع�ن مليون وســــــــــــبعمائة ألف ( البالغة  الطرح  متحصــــــــــــالت  صــــــــــــا��  توزيع يتم ســــــــــــوف

  ع��  ســــــعودي ر�ال  )2,500,000(  ألف وخمســــــمائةمليون�ن  حوا��  البالغة  مصــــــار�ف خصــــــم  �عد  ســــــعودي

   �نالبائع  �ناملســــــاهم
ً
  أي ع�� الشــــــركة  تحصــــــل ولن  املطروحة  األســــــهم من و��ايمل� ال�ي  األســــــهم  لعدد وفقا

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

 املستثمر�ن املس��دف�ن فئات 

  ستثمر�ن ملا  فئات  ع��املستمرة    املالية واالل��امات  راقاألو   طرح  قواعد  متطلبات  بحسب   الطرح  يقتصر 

املالية    املؤهل�ن  السوق  هيئة  لوائح   �� املستخدمة  املصط�حات  قائمة   �� املؤهل  املستثمر  �عر�ف  وفق 

املالية   �� قواعد شركة السوق  ��    السعودية،وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة  بھ  و�قصد 

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

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

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

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح   ُعّينتالسوق املالية قد  

واالستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة  

  منھ.

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

 ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع.مالية أخرى �ع��ف 

   محفظة طر�ق  عن  أو  مباشرة  ا�ح�ومة،  من  اململوكة  مالية تالشر�ات  سوق  مؤسسة  ديرها 

 �� ممارسة أعمال اإلدارة. امرخص له

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

 ناديق االستثمار. ص 

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

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

 .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

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

 داع.اإلي

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

 :ويستوفون أي من املعاي�� اآلتية

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

 املاضيةر�ال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي ع
ً
  .شرة شهرا

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

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

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



 

 
 ط  

 ع�� شهادة   •
ً
من  مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدة أن ي�ون حاصال

 جهة مع��ف ��ا دولًيا.

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 الطرح  طر�قة االكتتاب �� أسهم

 ولدى   االكتتاب  ومدير  املا��  ستشارملا   نم�ل    لدى  الطرح  ف��ة   أثناء   كتتاباال  طلبات  نماذج  توف��   سيتم

 الطرح   وأح�ام  سهمأل با  تعلقةملا  علوماتامل")9(  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيلمن    وملز�د  الشركة

 هذه النشرة).   من" وشروطھ

يمكن   ا�حد األد�ى لعدد األسهم ال�ي 

 ف��ااالكتتاب 
 .أسهم عشرة  )10(

 قيمة ا�حد األد�ى لعدد األسهم ال�ي 

 ف��ايمكن االكتتاب 
 سعودي  ر�ال )1,500ألف وخمسمائة (

يمكن   ا�حد األع�� لعدد األسهم ال�ي 

 ف��ااالكتتاب 
 . سهم  عشر ألف و�سعمائة و�سعون  مائة و�سعة )119,990(

 لعدد األسهم ال�ي  األع��قيمة ا�حد 

 ف��ايمكن االكتتاب 
 سعودي  ر�ال )17,998,500سبعة عشر مليون و�سعمائة وثمانية و�سعون ألف وخمسمائة (

 الفائضطر�قة التخصيص ورد 

  تقديم   مكتتب  �ل  ع��  و�جب  االكتتاب،  مبالغ   الستالم  بن�ي  حساب  بفتح  واملصدر  االكتتاب  مدير  سيقوم

  عن   اإلعالن  سيتم  الطرح،  ف��ة   ان��اء  و�عد.  ا�حساب  هذا  ��  االكتتاب  مبلغ  و�يداع  االكتتاب  طلب

(املوافق 03/06/1444الثالثاء    يوم  أقصاه   موعد  ��  وذلك   املستثمر�ن  بإشعار  التخصيص ه 

 بالتشاور   املا��  املستشار  يق��حها  ملا  وفقا  كتتابالل  املطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتم،  م)27/12/2022

  عموالت  أي  هناك ت�ون  ولن  التخصيص،  تار�خ   من عمل ) 2( يومي  خالل الفائض رد   وسي�ون  املصدر، مع

  املتعلقة   املعلومات) "9(  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء(  الطرح   متحصالت  املستلمة  ا�جهة  من  استقطاعات  أو

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

 ف��ة الطرح 
(املوافق    24/05/1444األحد    يوم  من يوم    م)18/12/2022ه  (املوافق 28/05/1444ا�خميس  وح�ى  ه 

 . م)22/12/2022

 األحقية �� األر�اح
 من تار�خ  من أي أر�اح �عل��ا الشركة حص��االطرح محل األسهم �ستحق 

َ
وعن   �شرة اإلصدار هذه اعتبارا

 راجع قسم رق
ً
 "سياسة توزيع األر�اح"). )5(م السنوات املالية ال�ي تل��ا (فضال

 حقوق التصو�ت 

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

  ا�جمعية  اجتماع  حضور   الشركة  ��  مساهم  ل�ل  و�حق  واحد  صوت  ��  ا�حق  �حاملھ  سهم  �ل  ويعطي

 عنھ  يو�ل   أن  مساهم  ل�ل   يحق   كما  فيھ  والتصو�ت )  العادية  غ��   أو  العادية  سواءً (  للمساهم�ن   العامة

 
ً
 اجتماعات   حضور   ��  عنھ  لينوب  الشركة  عام��  أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  غ��   من  آخر  �خصا

 . العامة ا�جمعية

 القيود املفروضة ع�� األسهم 

اث�ي   أسهمهم مدة  ��التصرف  هذه النشرة   �� )ز(الصفحة املذ�ور أسما��م ��  املساهم�ن  كبار يحظر ع��

   )12(  عشر
ً
، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم  املواز�ة  السوق من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة ��    شهرا

 الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة الهيئة املسبقة.�عد ان��اء هذه 

 األسهم ال�ي سبق للُمصدر إدراجها
�سبق   الشركة  وتداول    إدراجلم  سواًء  أسهم  لألسهم  سوق  أي  أو  ��  السعودية  العر�ية  اململكة  داخل 

 �� السوق املواز�ة. إدراجها خارجها قبل 

 

  



 

 
 ي  

 التوار�خ املهمة و�جراءات الطرح

 للطرح املتوقع الزم�يا�جدول 

 التار�خ ا�جدول الزم�ي املتوقع للطرح 

 ف��ة الطرح

ويستمر  م)  18/12/2022ه (املوافق    1444/ 24/05األحد  �� يوم    االكتتابيبدأ  

أيامملدة   يوم    خمسة  بان��اء  (املوافق  28/05/1444ا�خميس  تنت�ي  هـ 

 . )م2022/ 22/12

 م). 22/12/2022هـ (املوافق 28/05/1444ا�خميس يوم  موعد لتقديم طلبات االكتتابآخر 

 م). 22/12/2022هـ (املوافق 28/05/1444ا�خميس يوم  لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  أخر موعد 

 . م)2022/ 27/12ه (املوافق 03/06/1444الثالثاء يوم  اإلعالن عن التخصيص ال��ائي ألسهم الطرح و�شعار املستثمر�ن

 . م)29/12/2022ه (املوافق 05/06/1444ا�خميس يوم  رد الفائض (إن وجد) 

 التار�خ املتوقع لبدء تداول األسهم 

ــــــــــتيفاء جميع  ــــــــــوق املواز�ة �عد اسـ ــــــــــركة �� السـ ــــــــــهم الشـ يتوقع أن يبدأ تداول أسـ

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

تــــــــداول    ومــــــــوقــــــــع  ا�ــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة  ــــــــــــــــــــحــــــــف  ال�ـ �ــــــــ�  ــــــــــــــــــــهــــــــم  األسـ تــــــــداول  بــــــــدء  عــــــــن 

www.saudiexchange.sa. 

شـــــركة  موقع وع��  اليومية ا�حلية ال�ـــــحف �� الفعلية التوار�خ عن اإلعالن يتم وســـــوف  تقر�بية،  أعاله  الزم�ي ا�جدول  �� املذ�ورة  التوار�خ جميع  إن  تنو�ھ:

 واملوقع اإللك��و�ي (www.nofoth.sa)  الغـــذائيـــةللمنتجـــات  شـــــــــــــركـــة نفوذ  ل  واملوقع اإللك��و�ي)  www.saudiexchange.sa(  اإللك��و�يتـــداول الســـــــــــــعوديـــة  

 .(www.yaqeen.sa) يق�ن املالية ("يق�ن �ابيتال")شركة للمستشار املا�� 

  

http://www.saudiexchange.sa/
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 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

  املؤهل�ن   املستثمر�ن  فئات  �ع�  املستمرة   واالل��اماتاملالية    األوراقمتطلبات قواعد طرح    بحسب املواز�ة  السوق   الطرح ��محل    األسهم  ��  الطرح  يقتصر

قواعد  وفق �عر�ف املستثمر املؤهل �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها و�� قائمة املصط�حات املستخدمة ��  

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

 .سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاصمؤسسات  .1

�شروط تمكنھ من اتخاذ    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية .2

ول ع�� موافقة مسبقة  ستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصال القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح وا

 .منھ

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

 .يداعإل ا

 .دارة إل �� ممارسة أعمال ا امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

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

 . ستثمارال صناديق ا .6

باأل ا .7 لهم  املسموح  املقيم�ن  غ��  اال جانب  الدليل   �� عل��ا  املنصوص  املتطلبات  �ستوفون  والذين  املواز�ة  السوق   �� س��شادي  ال ستثمار 

 .قيم�ن �� السوق املواز�ةجانب غ�� املأل ستثمار اال 

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

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

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا ،يداعإل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .10

تقل عن عشرة صفقات   اليقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي و  الوراق املالية أل أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق ا )و

 ث�ي عشرة  الا الل�� �ل ر�ع سنة خ
ً
  .املاضيةشهرا

 . ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ز

 . قل �� القطاع املا��ألسنوات ع�� اث ال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ح

 أن ي�ون حاص )ط
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل ع�� الشهادة العامة للتعامل �� ا ال

 أن ي�ون حا )ي
ً
 .اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدة أل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا صال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11

 

الذي سيتمكن املستثمرون  و   بھنظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص  ، من خالل  مدير االكتتابإ��  طلب االكتتاب  يجب ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن أن يقدموا  

�� موعٍد أقصاه الساعة ا�خامسة مساًء من تار�خ   طلب االكتتاب  تقديمع�� أن يتم    ،خالل ف��ة الطرحاملؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أسهم الشركة  

 ھإكمال، من خالل  �قر �ل مستثمراملطلو�ة حسب التعليمات. و و اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب �� أسهم الطرح جميع املستندات الداعمة  

 سهم املطروحة حسب ما هو مب�ن �� طلب االكتتاب.�� االكتتاب �� األ  �رغب بناًء ع�� ذلك طلب االكتتاب، بأنھ استلم هذه النشرة وقرأها، و 

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

  املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب و ، و�تع�ن ع�� خالل ف��ة الطرحاملؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أسهم الشركة 
ً
�عبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا

"املعلومات املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة. و�جب ع�� �ل مستثمر أن يوافق ع�� �ل    )9قسم رقم (للتعليمات الواردة ��  

ا �� رفض أي استثمار بصورة جزئية أو �لية �� حالة عدم استيفاء أٍي من شروط  الفقرات الواردة �� نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقه

  فور تقديمھ    . ويعت�� طلب االكتتابمدير االكتتاباالكتتاب. وال �سمح بتعديل طلب االكتتاب و�حبھ �عد استالمھ من  
ً
  اتفاقا

ً
 ب�ن  قانونيا

ً
  املكتتب ملزما

 راجع قسم رقم (
ً
 ت املتعلقة باألسهم وأح�ام الطرح وشروطھ" من هذه النشرة). ) "املعلوما9والشركة. (فضال

 

 

 

  



 

 
 ل  

 م�خص املعلومات األساسية

 تنو�ھ للمستثمر�ن 

الواردة   املعلومات  عن  موجزة  نبذة  امل�خص  هذا  النشرة يقدم  هذه  مهمة    ؛��  ت�ون  قد  ال�ي  املعلومات  �ل  ع��  �شتمل  ال  فإنھ  م�خص  ألنھ   
ً
ونظرا

وع�� وجھ  .  من عدمھ  الطرحأسهم  ��    باالكتتاب  هم االستثماري بال�امل قبل اتخاذ قرار   قراءتھ  هذه النشرة و�جب ع�� مستل�ي    ، للمستثمر�ن املؤهل�ن

) "عوامل ا�خاطر" الواردين �� �شرة اإلصدارة هذه �عناية من  2حة (أ) والقسم (ا�خصوص، فإنھ يجب مراجعة ماورد �� قسم "إشعار مهم" �� الصف

 باالستثمار �� أسهم الطرح.  
ً
�� هذه الواردة    املوجزة العبارات  وقد تم �عر�ف �عض املصط�حات و ِقَبل املستثمر�ن املؤهل�ن ا�حتمل�ن قبل أن يتخذوا قرارا

 .هذه النشرة  خرى منأ وأماكن" املصط�حاتو  تعر�فاتال" )1( قسمال��  النشرة 

  نبذة عن الشركة

 صدر" أو"  الشركة("   شركة نفوذ للمنتجات الغذائية  تأسست
ُ
بموجب  "  القابضة  نفوذ  شركة" اسم  تحت  محدودة مسؤولية  ذات  كشركة البداية  ��")  امل

بتار�خ   التأسيس  (املوافق  04/04/1437عقد    املوافق(  ه1437/ 05/ 01  وتار�خ)  1010441682(  رقم  التجاري   ال�جل  �موجبو م)  14/01/2015ه 

موزعة ب�ن    حصة،)  10,000(  أالف  عشرة  إ��  مقسم  سعودي  ر�ال)  100,000(   ألف  مائة  قدره  مال  و�رأس  الر�اض،  بمدينة  الصادر)  م2016/ 02/ 09

%) والشر�ك/ عبدالعز�ز عبدهللا إبراهيم الفائز �عدد 95) حصة و�نسبة ملكية وقدرها (9,500�عدد (  نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشقاري الشر�ك / 

 ) ر�االت سعودية. 10%)، قيمة �ل حصة عشرة (5) حصة بنسبة ملكية وقدرها (5,000(

 الغذائية للمنتجات نفوذ شركة"  إ�� الشركة اسم �غي�� الشر�اء قرر ) م10/11/2020 املوافق( ه1442/ 03/ 25 و�تار�خ ." 

   بالبيع عن �امل حصصھ �� رأس مال الشركة    نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشقاري م) تنازل الشر�ك /  25/03/2021ه  (املوافق  1442/ 08/ 12و�تار�خ

�� الشركة كما تنازل الشر�ك / عبدالعز�ز عبدهللا    ) شر�اء جدد �� الشركة9�سع (  ) ر�االت سعودية إ��10) حصة قيمة �ل حصة ( 95,000والبالغة (

 .ددأحد الشر�اء التسعة ا�ج ) حصة إ�� 400إبراهيم الفائز عن جزء من حصصھ �� الشركة والبالغة (

 شركة   إ��  محدودة  وليةمسؤ   ذات  شركة  من  الشركة  تحول   ع��  املوافقة  باإلجماع  الشر�اء  قرر )  م2021/ 11/ 01  املوافق(  ه26/03/1443  و�تار�خ  

  قيمة   سهم)  2,400,000(   ألف  وأر�عمائة  مليونان  إ��  مقسم  سعودي  ر�ال)  24,000,000(   مليون   وعشرون  أر�ع  ورفع رأس مال الشركة إ��  مقفلة  مساهمة

 ورصيد   اإلضا��  املال  رأس   رصيد  طر�ق  عن)  23,900,000(  البالغة  بالز�ادة  الوفاء  وتم  عادية،  أسهم  وجميعها   سعودية  ر�االت)  10(  عشرة  م��ا   سهم  �ل

  بموجب  املساهمة الشر�ات ��جل الشركة قيد وتم ،الشر�اء ا�حالي�ن لصا�ح شر�ك مؤسس وشر�اء جدداملبقاة كما جرت �عض التنازالت من  األر�اح

  املوافق (  ه1443/ 18/04  بتار�خ  وتار�خ)  718(  رقم  الوزاري   والقرار  ،)م09/11/2021  املوافق(  ه04/1443/ 04  وتار�خ)  683(  رقم  الوزاري   القرار

 .الر�اض بمدينة الصادر) م2016/ 02/ 09 املوافق( ه01/05/1437 وتار�خ) 1010441682( رقم التجاري  وال�جل ،)م2021/ 11/ 23

 

) سهم عادي مدفوعة 2,400,000(مليون�ن وأر�عمائة ألف ) ر�ال سعودي، مقسم إ�� 24,000,000(أر�عة وعشر�ن مليون  ا�حا�� الشركة مال رأس يبلغ

  تفضيلية،   حقوق   أي  مساهم  أي  �عطى   وال  واحدة،  فئة  من  عادية  أسهم  الشركة  أسهم  جميع   .) ر�االت سعودية10القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم عشرة (

   مساهم  ل�ل  و�حق
ً
   عنھ  يو�ل  أن  مساهم  ل�ل  يحق  كما  ف��ا،  والتصو�ت  للمساهم�ن  العامة  ا�جمعية  تماعاتاج  حضور   أسهمھ  عدد  �ان  أيا

ً
  آخر  �خصا

  أر�اح   أي  من  حص��ا  الطرح  أسهم  �ستحق  العامة.  ا�جمعية  اجتماعات  حضور   ��  عنھ  لينوب  الشركة  عام��  أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  غ��   من

  الشركة �عل��ا
ً
  تل��ا. ال�ي املالية السنوات وعن هذه  النشرة  تار�خ من اعتبارا

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

  براهيم  عبدهللا إبراهيم السيد/ هم: الطرح قبل مالها رأس من أك��  أو %)5( يمل�ون  الذين الشركة �� الكبار املساهم�ن فإن النشرة، هذه  تار�خ �� وكما

  %)،14.15(  العميقان  إبراهيم  عبدهللا  إبراهيم  والسيد/  %)،15.09(  ملكية  بنسبة  املو�ىى  وعبدالعز�ز  سعد  ووقف  %)،15.56(  ملكية  بنسبة  الفائز

  العميقان   إبراهيم  عبدهللا  فيصل  والسيد/  %)،5.92(  العميقان  ناصر  إبراهيم  عبدهللا  والسيد/  %)،13.56(  الباتل   محمد  سليمان  ا�جوهرة   والسيدة/

 الطرح.  قبل الشركة أسهم من %)69.85(  �سبة مجتمع�ن  يمتل�ون  وهم %)،5.57(

 



 

 
 م   

  الطرح و�عد قبل لكية الشركةمهي�ل  

 :الطرح و�عد الشركة قبل  ملكيةهي�ل يو�ح ا�جدول التا�� 

 االسم  م

 الطرح* �عد  قبل الطرح* 

 عدد األسهم 

القيمة 

 األسمية 

(ر�ال 

 السعودي) 

 النسبة إ��

إجما��  

 األسهم 

 عدد األسهم 

القيمة 

 األسمية 

(ر�ال 

 السعودي) 

 النسبة إ��

إجما��  

 األسهم 

 13.69%  3,286,270  328,627 15.56%  3,734,400  373,440 براهيم الفائز  ابراهيم عبدهللا  1

 13.28%  3,187,010  318,701 15.09%  3,621,600  362,160 املو�ىى  وعبدالعز�ز سعد وقف 2

 12.45%  2,988,480  298,848 14.15%  3,396,000  339,600 إبراهيم عبدهللا إبراهيم العميقان  3

 11.93%  2,863,870  286,387 13.56%  3,254,400  325,440 ا�جوهرة سليمان محمد الباتل  4

 5.21%  1,250,300  125,030 5.92%  1,420,800  142,080 عبدهللا ابراهيم ناصر العميقان  5

 4.90%  1,176,380  117,638 5.57%  1,336,800  133,680 فيصل عبدهللا ابراهيم العميقان  6

 4.31%  1,034,880  103,488 4.90%  1,176,000  117,600 نورة عبدالرحمن براهيم الشقاري  7

 4.23%  1,015,870  101,587 4.81%  1,154,400  115,440 ابراهيم عبدهللا إبراهيم العبداللطيف  8

 3.96%  950,400  95,040 4.50%  1,080,000  108,000 عبدالعز�ز عبدهللا براهيم الفائز  9

 3.70%  889,160  88,916 4.21%  1,010,400  101,040 فهد ع�� عبدهللا الزامل  10

 2.61%  627,260  62,726 2.97%  712,800  71,280 ر�ان عمر عبدالرحمن املفدى  11

 2.20%  528,000  52,800 2.50%  600,000  60,000 ع�� محمد رشيد البالع  12

 1.72%  413,950  41,395 1.96%  470,400  47,040 غادة عبدهللا ابراهيم العميقان   13

 1.48%  354,820  35,482 1.68%  403,200  40,320 ر�ناد عبدهللا ابراهيم العميقان  14

 1.04%  249,220  24,922 1.18%  283,200  28,320 عب�� عبدهللا ابراهيم العميقان   15

 0.32%  76,030  7,603 0.36%  86,400  8,640 محمد عبدهللا ابراهيم العميقان  16

 0.32%  76,030  7,603 0.36%  86,400  8,640 نايف عبدهللا ابراهيم العميقان  17

 0.32%  76,030  7,603 0.36%  86,400  8,640 خالد عبدهللا ابراهيم العميقان   18

 0.16%  38,020  3,802 0.18%  43,200  4,320 فاتن عبدهللا ابراهيم العميقان  19

 0.16%  38,020  3,802 0.18%  43,200  4,320 شماء سعود ابراهيم الصو��ي  20

 12.00%  2,880,000  288,000 - - - مؤهلون)  نمستثمرو ا�جمهور ( 21

 100.00% 24,000,000 2,400,000 % 100.00 24,000,000 2,400,000 اإلجما�� 

 الشركة: املصدر

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

  



 

 
 ن  

   أ�شطة الشركة الرئيسية

 . الر�اض بمدينة الصادر) م09/02/2016 املوافق( ه05/1437/ 01 وتار�خ) 1010441682( رقم التجاري  ال�جل بموجب �شاطها الشركة تمارس

  الشعبية   ا�حلو�ات  صناعة بأنواعها،  الفطائر صناعة  اآللية،  ا�خابز بواسطة  ومنتجاتھ  ا�خ��   صناعةوتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري ��  

  املواد   مخازن   والعطارة،  والتوابل  وال�ن  للمكسرات  بالتجزئة  البيع  السكر�ة،  وا�حلو�ات  ا�خابز  ملنتجات  بالتجزئة  البيع  أنواعها،  بمختلف  والشرقية

 .الطعام خدمات يقدمون  الذين املتعهدين أ�شطة ا�خدمة، مع املطاعم ا�جافة، الغذائية

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

 الصناعات التحو�لية. •

 تجارة ا�جملة والتجزئة، و�صالح املركبات ذات ا�حر�ات والدراجات النار�ة. •

 أ�شطة خدمات اإلقامة والطعام. •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم. •

 والتخز�ن. النقل  •

 األ�شطة العقار�ة والعلمية والتقنية.  •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة امل�اتب املت�املة. •

 الفنون وال��فيھ والتسلية. •

 التشييد والبناء.  •

 الزراعة وا�حراجة وصيد األسماك.  •

 التعدين واستغالل ا�حاجر. •

 إمدادات الكهر�اء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •

 وأ�شطة الصرف الص�� و�دارة النفايات ومعا�ج��ا.إمدادات املياه  •

 املعلومات واالتصاالت. •

 التعليم. •

 أ�شطة �حة اإل�سان والعمل اإلجتما��.  •

 أ�شطة ا�خدمات األخرى. •

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

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

والذي ال بتطلب    ، وترخيص املنشأة الغذائية الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواءة املعدنيةال��خيص الصنا�� الصادر من وزارة الصناعة وال��و 

، وستعلن    إل�شائھخطة العمل ومخططات املصنع الذي تخطط الشركة    اعتماد�شاط الشركة ا�حا�� استخراجها، وسيتم استخراجها عند  
ً
مستقبال

 عن أي تطورات ��ذا الشأن عند  
ً
ال��اخيص ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا   حول   املعلومات  من  وملز�د( اإلجراءات الداخلية والنظامية  اكتمالالشركة الحقا

  بموج��ا
ً
 ).النشرة  هذه  ��" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية) "3( القسم راجع  فضال

  حول   املعلومات  من  وملز�د(  .�� البيع بالتجزئة لألغذية بما �شمل ا�حلو�ات وامل�جناتهذه النشرة  و�تمثل �شاط الشركة الفع�� ا�حا�� كما �� تار�خ  

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

التجار�ة للشركة وفروعها" من هذه النشرة، فإنھ ال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات   ) "ال�جالت3.10القسم (باستثناء ما تم اإلشارة إليھ �� 

 جديدة مهمة ح�ى تار�خ هذه النشرة. 



 

 
 س   

 واس��اتيجيتھ العامة رسالة املصدر

 رؤ�ة الشركة  . أ 

 ف��ا ع�� املستوى اإلقلي�ي ثم العاملي.  واالستثمارأن تصبح شركة نفوذ للمنتجات الغذائية الشركة الغذائية األو�� �� ابت�ار العالمات التجار�ة املم��ة 

 رسالة الشركة  . ب

 .مستمر �ش�ل واإلقلي�ي ا�ح�� السوق  �� ومم��ة  قو�ة تجار�ة وعالمات منتجات تقديم •

 . رغباتھ تلبية �� والتم��  واحتياجاتھ املس��لك لسلوك العميق الفهم خالل من الشركة عمالء إسعاد •

 

 العامة الشركة اس��اتيجية . ج 

 مبتكرة  تجار�ة عالمات سلسلة وامتالك الغذائي ا�جال �� االستثمار ع�� ال��ك��  •

 .تنافسيتنا و�عزز  العميل  تطلعات ت��ر مبتكرة  تجار�ة وعالمات منتجات تقديم •

 .ا�جودة  وتحس�ن الت�لفة وتخفيض اإلنتاجية لرفع التشغي�� التم��  لتحقيق املستمر التطو�ر  •

  منح طر�ق وعن للشركة التا�عة وال�حابية ا�حقيقية بالفروع  التوسع طر�ق عن العر�ي  وا�خليج اململكة مناطق جميع �� ا�جغرا�� التوسع •

 .للشركة اململوكة التجار�ة للعالمات  الفر�شايز

  

 التنافسية للشركة  وامل��اتنوا�� القوة 
 القطاع تنفيذي ع�� مستوى عا�� من اإلح��افية وا�خ��ة  فر�ق ��. 

  واألداء املا�� ا�جيداملالءة . 

 مم��ة  وخدمة مبتكرة  منتجات. 

 اإلنتشار الواسع وتزايد الطلب ع�� منتجات الشركة. 

 بأول  القطاع �� التطورات مواكبة 
ً
 .أوال



 

 
 ع   

 م�خص املعلومات املالية
(ال�ي تتضمن أرقام  م  2021د�سم��    31إن م�خص املعلومات املالية الوارد أدناه مب�ي ع�� القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية ��   

  ال�ي (  م2022  يونيو  30��ية ��  أشهر املن  الستةاملفحوصة لف��ة    املوجزة )، والقوائم املالية األولية  م2020د�سم��    31املقارنة للسنة املالية املن��ية ��  

 .واإليضاحات املرفقة ��م )م2021 عام من يونيو 30 �� املن��ية أشهر الستة لف��ة  املقارنة أرقام تتضمن

 ) سعودي   ر�ال(قائمة الدخل 

  31السنة املالية املن��ية �� 

م 2020د�سم��   

 (مراجعة)

  31السنة املالية املن��ية �� 

م 1202د�سم��   

 (مراجعة)

أشهر املن��ية ��   الستةف��ة 

م1202 يونيو  30  

 (مفحوصة)

أشهر املن��ية ��   الستةف��ة 

م2202 يونيو  30  

 (مفحوصة)

 135,722,913 80,914,179 196,618,933 52,037,280 املبيعات 

 (63,442,347) (43,007,063) (97,174,210) (26,975,910) ت�لفة املبيعات 

 72,280,566 37,907,116 99,444,723 25,061,370 مجمل الر�ح 

 15,794,399 12,701,540 27,585,563 5,422,037 صا�� ر�ح السنة قبل الز�اة

  15,371,165  12,386,309  26,847,954 5,208,769 / الف��ة صا�� ر�ح السنة

/   الشامل للسنةإجما�� الدخل 

 للف��ة 
5,187,697 26,704,361  12,386,309  15,371,165  

 م  2022 يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةلف��ة و ، م2021د�سم��   31للسنة املالية املن��ية ��  املصدر: القوائم املالية

 

 ) سعودي   ر�ال( قائمة املركز املا��

  31املن��ية �� السنة املالية 

م 2020د�سم��   

 (مراجعة)

د�سم��   31السنة املالية املن��ية �� 

م 1202  

 (مراجعة)

  30أشهر املن��ية ��  الستةف��ة 

م 2202 يونيو   

 (مفحوصة)

 33,065,898 28,849,642 14,827,855 مجموع املوجودات املتداولة 

 70,188,690 50,303,777 29,199,174 مجموع املوجودات غ�� املتداولة 

 103,254,588 79,153,419 44,027,029 مجموع املوجودات 

 25,860,930 21,454,372 16,713,173 مجموع املطلو�ات املتداولة 

 24,531,135 19,007,689 13,828,077 مجموع املطلو�ات غ�� املتداولة 

 50,392,065 40,462,061 30,541,250 املطلو�ات مجموع 

 52,862,523 38,691,358 13,485,779 مجموع حقوق امللكية 

 103,254,588 79,153,419 44,027,029 واملطلو�ات  امللكيةمجموع حقوق 

 م  2022 يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةلف��ة و م، 2021د�سم��   31للسنة املالية املن��ية ��  املصدر: القوائم املالية
 

 )ي سعود  ر�ال(التدفقات النقدية 

السنة املالية  

  31املن��ية �� 

م 2020د�سم��   

 (مراجعة)

السنة املالية  

  31املن��ية �� 

م 1202د�سم��   

 (مراجعة)

أشهر  الستةف��ة 

 يونيو  30املن��ية �� 

م 1202  

 (مفحوصة)

أشهر  الستةف��ة 

  30املن��ية �� 

م 2202 يونيو   

 (مفحوصة)

 19,973,986 14,521,032 29,994,330  8,091,002 التشغيلية  األ�شطةمن  املتوفر النقد  صا��

 (16,857,917) (5,930,302) (17,556,487) (3,879,388) االستثمار�ة األ�شطة ��  املستخدم النقد صا��

 (6,713,511) (3,865,438) (11,536,070)  281,795 التمو�لية  األ�شطة املتوفر من/��  املستخدم النقد صا��

 م  2022 يونيو  30أشهر املن��ية ��  الستةلف��ة و م، 2021د�سم��   31للسنة املالية املن��ية ��  املصدر: القوائم املالية



 

 
 ف  

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية 
وحدة  

 املؤشر 

  31 �� املن��ية  املالية السنة

م 2020د�سم��   

 (مراجعة)

  31السنة املالية املن��ية �� 

م 1202د�سم��   

 (مراجعة)

  30أشهر املن��ية ��  الستةف��ة 

م 2202 يونيو   

 (مفحوصة)

 67.74% 277.84% ال ينطبق  % النمو �� املبيعات 

 24.10% 415.44% ال ينطبق  % الر�ح النمو �� صا�� 

 53.26% 50.58% 48.16% % الر�ح مجمل هامش

 11.33% 13.65% 10.01% % صا�� ر�ح السنةهامش 

  1.28  1.34 0.88 مرة �سبة التداول 

  2.05  1.96  1.44 مرة االل��امات  إجما��/  األصول  إجما��

 131.44% 248.40% 118.19% % إجما�� األصول  /املبيعات 

 14.89% 33.92% 11.83% % العائد ع�� األصول 

 29.08% 69.39% 38.62% % العائد ع�� حقوق امللكية 

 0.68% 3.64% 22.69% % امللكية حقوق  /�سبة الدين 

 0.35% 1.78% 6.95% % إجما�� األصول  /�سبة الدين 

 معلومات اإلدارة: املصدر

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ص  

 م�خص عوامل ا�خاطرة
 ا�خاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعمليا��ا  )1
 �االس��اتيجية� تنفيذ ا�خاطر املتعلقة �عدم القدرة ع 

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

 تعلقة باالل��امات ا�حتملةا�خاطر امل   

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

 ا�خاطر املتعلقة بأخطاء املوظف�ن أو سوء سلوكهم  

  اصفات املطلو�ة من قبل العمالءا�خاطر املتعلقة �عدم االل��ام بمعاي�� ا�جودة واملو   

 ا�خاطر املتعلقة باالئتمان  

 ا�خاطر املتعلقة بوقوع ال�وارث الطبيعية   

 ا�جديدةا�خاطر املتعلقة بالتغ��ات �� املعاي�� ا�حاسبية واملعاي ��   

  
ً
   ا�خاطر املتعلقة بتوفر التمو�ل مستقبال

  ا�خاطر املتعلقة باتفاقيات التمو�ل   

 ا�خاطر املتعلقة بالضمانات ال�خصية  

 ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة   

 ا�خاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة  

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

 بيعات الشركةا�خاطر املتعلقة ب��كز م  

  ا�خاطر املتعلقة بحماية العالمات التجار�ة وحقوق امللكية   

 ا�خاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية   

  ا�خاطر املتعلقة بالسيولة   

  ا�خاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت   

  د ا�خ��ة �� إدارة الشر�ات املساهمة املدرجةا�خاطر املتعلقة بحداثة التحول إ�� شركة مساهمة وعدم وجو  

 قة بالدعاوى القضائية
ّ
  ا�خاطر املتعل

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

 يل وتقنية املعلوماتا�خاطر املتعلقة بأنظمة التشغ   

  ا�خاطر املتعلقة باملشاريع ا�جديدة والنمو   

  ��ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ   

  مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركةا�خاطر املتعلقة بمزاولة �عض املساهم�ن ا�حالي�ن / أعضاء  

  ا�خاطر املتعلقة بالذمم الدائنة   

 وصيلمخاطر اإلعتماد ع�� تطبيقات الت  

  ا�خاطر املتعلقة �عدم وجود إدارة مراجعة داخلية 
 ا�خاطر املتعلقة باملناصب الشاغرة �� اإلدارة التنفيذية 

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

 ا�خاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غ�� املتوقع لألعمال   

  19  -ا�خاطر املتعلقة بجائحة ف��وس �ورونا (�وفيد(   

 ا�خاطر املتعلقة �عدم قدرة الشركة ع�� توف�� القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع م 
ً
    ستقبال

 

 الشركة  فيھ �عمل الذي والقطاع بالسوق  املتعلقة ا�خاطر )2
 ا�خاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   

 ا�خاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة 

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

 ا�خاطر املتعلقة بنظام الشر�ات   

 ا�خاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشر�ات  

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

  ا�خاطر املتعلقة بضر�بة القيمة املضافة 

  ا�خاطر املتعلقة بالتقلبات �� العرض والطلب 

  وضر�بة الدخلا�خاطر املتعلقة بتغي�� آلية احتساب الز�اة 

  املس��لك �سبب سوء األوضاع االقتصادية  بإنفاقا�خاطر املتعلقة 

 

 



 

 
 ق  

 املطروحة  األسهم �� املتعلقة ا�خاطر )3
 ا�خاطر املتعلقة بالتذبذبات ا�حتملة �� سعر السهم 

 ا�خاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 

 ا�خاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

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

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

  ا�خاطر املرتبطة �عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 

  ق املواز�ة �عد عملية الطرحا�خاطر املرتبطة ببيع عدد كب�� من األسهم �� السو 

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

 مخاطر رغبة الشركة �� االستمرار �� السوق املواز�ة 

  الطرح أسهما�خاطر املتعلقة �سيولة 

 ا�خاطر املتعلقة بتوزيع األر�اح 

  



 

 
 ر  
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 واملصط�حات تعر�فات ال 1

 : النشرة  هذه ختصارات للعبارات املستخدمة ��  التا�� قائمة بالتعر�فات واال دول يب�ن ا�ج

 التعر�ف  تصار املعرف خاملصط�ح أو اال 

  الشركة
ُ
 مقفلة.  سعوديةشركة مساهمة  – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية صدر / امل

 . شركة نفوذ للمنتجات الغذائية إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 .للشركةالنظام األسا�ىي  األسا�ىي النظام 

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

والتنمية  وزارة البشر�ة   املوارد 

 االجتماعية 
  االجتماعية والتنمية العمل وزارة( االجتماعية والتنمية البشر�ة املوارد وزارة

ً
 . السعودية العر�ية باململكة ) سابقا

 من أسهم الشركة  عادي  سهم) 288,000(مائتان وثمانية وثمان�ن ألف  أسهم الطرح

 ) سهم عادي متساو�ة القيمة.2,400,000( مليونان وأر�عمائة ألفوالبالغة % من مجموع أسهم رأس مال الشركة 100 أسهم املساهم�ن قبل الطرح

 . م)22/12/2022هـ (املوافق 1444/ 28/05ا�خميس   يوم م) إ��18/12/2022ه (املوافق   24/05/1444األحد  يوم من ال�ي تبدأ الف��ة ف��ة الطرح

 . م)2022/ 22/12هـ (املوافق 28/05/1444ا�خميس  يوم الطرح ��ف��ة ��اية هو تار�خ  تار�خ اإلقفال 

 املواز�ة. السوق  �� اإلدراجثم الشركة ومن  أسهمطرح  لغرض  أسهم الشركة لت�جيل للهيئة تقديم طلب ��جيل األسهم 

 ر�ال سعودي ل�ل سهم.  )150( ن وخمسو مائة    الطرحسعر 

 .سعودية ) ر�االت10اسمية (سهم عادي بقيمة  السهم 

 ر�االت سعودية للسهم الواحد.  10 القيمة االسمية 

 .أو االعتباري  ال�خص الطبي�� ال�خص

 املكتتب
املســتمرة وقواعــد    ل��اماتال املاليـة وا  األوراقوفقـا لقواعـد طـرح  سهم الشركة  أ  فــيلالكتتاب  �ل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا  

 الكتتاب. أحــ�ام ا اإلدراج ولشروط

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

 ).و�عد الطرح قبل الشركة ملكية هي�ل( النشرة �� هذه )1( رقم وا�جدول  )1( الصفحة �� أسما��م املب�ن املساهمون  املساهمون البائعون 

 اإلجمالية لألسهم املكتتب ��ا القيمة  متحصالت الطرح 

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

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

 حساب االكتتاب 
 ت الطــرح فيــھ، و�عــد ان��ــاء عمليــة الطــرح فيــھ يتــمال متحصــ يـداعإل حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـھ العمـل فـي اململكـة 

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

 ون البائعون املساهم 

 البائع�ن وعدد أسهمهم و�سب ملكي��م �� الشركة قبل الطرح و�عده:يو�ح ا�جدول اآل�ي تفاصيل املساهم�ن 

 الشركة  �� ملكي��م و�سب البائعون  املساهمون  ): 1( رقم ا�جدول 

 االسم 
 �عد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 13.69%  328,627 15.56%  373,440 براهيم الفائز ابراهيم عبدهللا 

 13.28%  318,701 15.09%  362,160 املو�ىى  عبدالعز�ز و سعد وقف

 12.45%  298,848 14.15%  339,600 إبراهيم عبدهللا إبراهيم العميقان 

 11.93%  286,387 13.56%  325,440 ا�جوهرة سليمان محمد الباتل 

 5.21%  125,030 5.92%  142,080 ناصر العميقان عبدهللا ابراهيم 

 4.90%  117,638 5.57%  133,680 فيصل عبدهللا ابراهيم العميقان 

 4.31%  103,488 4.90%  117,600 نورة عبدالرحمن براهيم الشقاري 

 4.23%  101,587 4.81%  115,440 ابراهيم عبدهللا إبراهيم العبداللطيف

 3.96%  95,040 4.50%  108,000 عبدهللا براهيم الفائز عبدالعز�ز 

 3.70%  88,916 4.21%  101,040 فهد ع�� عبدهللا الزامل

 2.61%  62,726 2.97%  71,280 ر�ان عمر عبدالرحمن املفدى

 2.20%  52,800 2.50%  60,000 ع�� محمد رشيد البالع 
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 1.72%  41,395 1.96%  47,040 غادة عبدهللا ابراهيم العميقان  

 1.48%  35,482 1.68%  40,320 ر�ناد عبدهللا ابراهيم العميقان 

 1.04%  24,922 1.18%  28,320 عب�� عبدهللا ابراهيم العميقان  

 0.32%  7,603 0.36%  8,640 محمد عبدهللا ابراهيم العميقان  

 0.32%  7,603 0.36%  8,640 نايف عبدهللا ابراهيم العميقان  

 0.32%  7,603 0.36%  8,640 خالد عبدهللا ابراهيم العميقان  

 0.16%  3,802 0.18%  4,320 فاتن عبدهللا ابراهيم العميقان 

 0.16%  3,802 0.18%  4,320 شماء سعود ابراهيم الصو��ي  

 % 88.00 2,112,000 % 100.00 2,400,000 اإلجما��  

 املصدر: الشركة  

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

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

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

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

 . م)2005/09/27 املوافق. (هـ1426/08/23 وتار�خ 51/م رقم املل�ي باملرسوم الصادر السعودي  العمل نظام نظام العمل 

 نظام الشر�ات 

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

) وتار�خ 79واملعدل بالرسوم املل�ي رقم (م/م)  02/05/2016ه (املوافق  25/07/1437م) والذي دخل ح�� التنفيذ �� تار�خ  2015/ 10/11

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

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

 القوائم املالية 

  املفحوصة  القوائم املالية األولية املوجزةو  م 2021 عامد�سم�� من  31املالية املن��ية بتار�خ  ةللشركة عن السن املراجعةالقوائم املالية 

 ملعاي�� ا�حاسبة الدولية املعتمدة من    وال�يواإليضاحات املرفقة ��ا،    م2022يونيو    30أشهر املن��ية ��  الستة  لف��ة  
ً
تم إعدادها وفقا

 ). IFRS(وا�حاسب�ن الهيئة السعودية للمراجع�ن قبل 

 التقو�م ال�جري  هـ

 التقو�م امليالدي  م

املالية   األوراق  طرح  قواعد 

 واالل��امات املستمرة 

/  4/  9وتار�خ    2017-123-3  مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقمقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن  

هـ، واملعدلة بقرار 1424/  6/  2وتار�خ    30ل�ي رقم م/  م) بناًء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امل27/12/2017هـ (املوافق    1439

 . وأي �عديالت تطرأ عل��ا )م22/08/2022(املوافق هـ 24/01/1444 وتار�خ 2022-94-1مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 قواعد اإلدراج 

-2017 رقم املالية السوق   هيئة مجلس بقرار عل��ا واملوافق) السعودية تداول ( مجموعة تداول السعودية عن الصادرة اإلدراج قواعد 

 املوافق (  ه1441/02/01  بتار�خ   (1-104-2019)رقم    قراره   بموجب  واملعدلة  ،)م2017/12/27  املوافق(  هـ 1439/04/09  وتار�خ  123-3

 قراره  بموجب  واملعدلة  ،)م2021/02/24  املوافق(  ه1442/07/12  بتار�خ  ) 2021- 22-1رقم (  قراره  بموجب  واملعدلة،  )م2019/09/30

 ه 1443/09/12  بتار�خ)  2022-52-1(  رقم  قراره   بموجب  واملعدلة  ،)م2022/02/13  املوافق(  ه1443/07/12  وتار�خ)  2022-19-1(

 . ) م2022/04/13 املوافق(

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

 .األوراق املالية واالل��امات املستمرة

 ). ه( الصفحة �ع� أسما��م املو�حة الشركةمستشارو  املستشارون 

 . يق�ن املالية ("يق�ن �ابيتال")شركة  املستشار املا�� 

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

 مجلس إدارة الشركة. ا�جلس أو مجلس اإلدارة 

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

السوق    أو  ،السعودية   املالية  السوق 

 السوق  أو األسهم سوق  املالية، أو
 السوق املالية السعودية لتداول األسهم. 

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

ُ
و "قواعد    املستمرة" السوق ال�ي ت

 .اإلدراج" 

 .السعودية األسهم لتداول  اآل�� النظام تداول 

 . شركةال �� للمساهم�ن العامة ا�جمعية ا�جمعية العامة

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

 . ح�ومة اململكة العر�ية السعودية ا�حكومة 

 فئات املستثمرون املؤهلون 

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

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

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

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

 إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

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

 أو مركز اإليداع. 

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

 اإلدارة.

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

 ديق االستثمار. صنا 

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

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

  .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 ا�جمهور 

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

صدر تا��� )1
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن )2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذي�ن وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3

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

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

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

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

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

 ف��ة ا�حظر 
   )12(  اث�ي عشر  أسهمهم مدة  ��التصرف    النشرة  �� هذه  )ز(الصفحة  املذ�ور�ن ��    املساهم�ن  كبار  يحظر ع��

ً
من تار�خ بدء تداول   شهرا

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

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

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

 اململكة العر�ية السعودية. اململكة 

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

 إلعداد  الدولية  ا�حاسبية  عاي��امل

 )IFRS( املالية التقار�ر

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

.(International Financial Reporting Standards) 

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

ً
  بأن  علما

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

الهيئة السعودية للمراجع�ن 

 (SOCPA) وا�حاسب�ن 
 اململكة العر�ية السعودية.  ��وا�حاسب�ن الهيئة السعودية للمراجع�ن 
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 الئحة حوكمة الشر�ات 
  ، )م13/02/2017 املوافق( هـ16/05/1438 بتار�خ 2017-16-8 رقم القرار  بموجب الهيئة  مجلس عن الصادرة  الشر�ات حوكمة الئحة

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

 نطاقات 

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

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

طاقات) لتقديم ا�حوافز للمؤسسات �ي تقوم بتوظيف املواطن�ن السعودي�ن، و�قيم هذا ال��نامج أداء أي مؤسسة باململكة برنامج (ن

 ع�� أساس نطاقات محددة، و�� البالتي�ي واألخضر واألحمر. 

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

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

ً
 و��   املالية،  بوز�ر  تنظيميا

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

 لمملكة العر�ية السعودية. الرسمية ل عملةال –ر�ال سعودي  الر�ال  

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمر�كية   –الدوالر األمر��ي  الدوالر  

 2030رؤ�ة 
  السعودي   االقتصاد  وتنويع  الب��وكيماو�ات  وصناعة  النفط  ع��  االعتماد  تقليل  إ��  ��دف   الذي  الوط�ي  االس��اتي��  االقتصادي  ال��نامج

 . العامة ا�خدمات وتطو�ر

 ) VAT( املضافة القيمة ضر�بة

 لدول   املضافة  القيمة  لضر�بة  املوحدة  االتفاقية  ع��  املوافقة)  م30/01/2017  املوافق(  هـ02/05/1438  بتار�خ  الوزراء  مجلس  قرر 

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

 الضر�بة   هذه  مقدار.  العر�ي  ا�خليج  لدول   التعاون   مجلس  دول   و��  اململكة،  ��  محددة  قطاعات  قبل  من  ��ا  العمل  الواجب  األخرى 

  1  تار�خ  من  ابتداءً   التنفيذ  ح��  القرار  هذا  ودخل %  15  إ��%  5  من  املضافة  القيمة  ضر�بة  �سبة  ز�ادة  اململكة  ح�ومة  وقررت  ،)5(%

 ). والتعليم ال�حية بالرعاية املتعلقة وا�خدمات األساسية األغذية( م��ا املنتجات من عدد استثناء تم ، وقد.م2020 يوليو

 الو�اء أو ف��وس كورونا 
 "�وفيد  

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

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

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

 تطبيقات الشركة
تطبيقا��ا ا�خاصة إلدارة عملية استالم وتوصيل الطلبات  �� عبارة عن منصة إلك��ونية �ش��ك ف��ا الشركة وتقوم من خاللها بإ�شاء 

 مع العمالء. 
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 عوامل ا�خاطرة  2

  ف��ا االستثمار ي�ون  ال وقد عالية مخاطر ع��  ينطوي  املواز�ة السوق  �� إدراجها سيتم ال�ي األسهم  �� االستثمار إن
ً
  ع��  القادر�ن للمستثمر�ن  إال مالئما

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

 هذه النشرة   حتو��اي  ال�ي  املعلومات   �افة  دراسة  املواز�ة  السوق   ��وسيتم تداولها    إدراجها  سيتم  ال�ي  األسهم  ��  ستثمارال ا  ��  يرغب  من  �ل  ع��  يتع�ن

 ،  ستثمارال ا  قرار  اتخاذ  قبل  أدناه   املبينة  ا�خاطرة   عوامل  ف��ا  بما  �عناية
ً
  أن   يمكن  ال�ي  ا�خاطر  جميع  �شمل  ال  قد  أدناه   املو�حة  ا�خاطر  بأن  علما

 .عمليا��ا ع�� التأث��  شأ��ا من وال�ي ا�حا�� الوقت �� للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود  املمكن من إنھ بل الشركة، تواجهها

 بصورة جوهر�ة إذا ما حدثت أو  إن �شاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات  
ً
املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أ��ا جوهر�ة. باإلضافة إ�� أي مخاطر أخرى لم يحددها مجل
ً
س اإلدارة أو تحققت أي من ا�خاطر ال�ي تضم��ا هذا القسم وال�ي ترى إدارة الشركة حاليا

 بأ��ا غ�� جوه
ً
 .ر�ة، لك��ا قد تحدث بالفعل وتصبح جوهر�ةيصنفها حاليا

 دارة إل  يتس�ى لم أخرى  مخاطر أية حدوث أو جوهر�ة، بأ��ا ا�حاضر الوقت �� الشركة دارة إ �عتقد ال�ي ا�خاطرة  عوامل أحد تحقق أو حدوث حالة و��

 ع�� الشركة قدرة  و�ضعاف السوق  �� سهمأل ا سعر انخفاض إ�� يؤدي قد ذلك فإن جوهر�ة، غ��  ا�حا�� الوقت �� �عت��ها ال�ي أو تحددها، أن الشركة

 .منھ جزء أو الشركة أسهم �� استثماره  �امل املستثمر يخسر وقد املساهم�ن ع�� أر�اح توزيع

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

 . املواز�ة السوق  �� إدراجها سيتم ال�ي األسهم �� ستثمارال با املستثمر�ن قرارات   ع�� تؤثر أن يمكن القسم، هذا ��

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

 ال�ي �عت�� غ�� جوهر�ة، قد ي�ون لها التأث��ات املبينة أعاله.
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 ا�خاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعمليا��ا 1.2

 ا�خاطر املتعلقة �عدم القدرة ع�� تنفيذ االس��اتيجية   1.1.2

إن قدرة الشركة ع�� . بنجاح الس��اتيجي��ا مدى التنفيذ الفّعال �خطط أعمالها وتحقيقها ع�� ر�حي��ا وتحس�ن �امبيعا� ز�ادة  ع�� شركةال قدرة  �عتمد

الوقت املناسب،  التوسع �� أعمالها �� املستقبل �عتمد ع�� قدر��ا ع�� مواصلة تنفيذ وتحس�ن نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدار�ة بكفاءة و��  

 ع�� ذلك، فإن أي خطط ت
ً
وسع �� األعمال �ع��م الشركة القيام ��ا ��  وكذلك ع�� قدر��ا ع�� ز�ادة قواها العاملة وتدر���ا وتحف��ها و�دار��ا. عالوة

تمو�ل إضا�� إلنجاز أي خطط توسع،  ا�حصول ع��  املستقبل سوف تخضع للت�اليف املقدرة وجدول التنفيذ الزم�ي ا�حدد لها، وقد تحتاج الشركة إ��  

 ل�جدول الزم�ي ا�حدد لها ووفق الت�اليف امل 
ً
قدرة للمشروع أو �� حال عدم تحقيق الر�حية املرجوة من  و�ذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

أو �� حال    خلل �� دراسة ا�جدوى،�� حال وجود  هذه املشاريع والذي قد �عود ألسباب مختلفة بما ف��ا �غ�� حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو  

   رفإن ذلك سيؤث  عدم قدرة الشركة ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل الالزم ملشاريعها،
ً
  نتائج أعمالها ور�حي��ا   ع��  ع�� الوضع التناف�ىي للشركة، و�التا��  سلبا

 . وتوقعا��ا املستقبلية

 أو عدم تجديد ال��اخيص والتصار�ح والشهادات استخراجا�خاطر املتعلقة �عدم  2.1.2

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

، وال��خيص الصنا�� الصادر عن وزارة الصناعة ورخص بلدي املضافة القيمة ضر�بة �� ت�جيل ال وشهادة  الز�اة  شهادات :ا�حصر ال املثال  سبيل ع��

املعدنية تار�خ    .وال��وة   �� النشرة  وكما  مل��مة  فإن  هذه  املذ�ورة   بإصدارالشركة  ال��اخيص  عن  فيما    جميع  الصادر  الصنا��  ال��خيص  وزارة عدا 

تطلب �شاط الشركة ا�حا�� استخراجها، وسيتم يالذي ال    مة للغذاء والدواءعن الهيئة العا  ة ورخصة املنشأة الغذائية الصادر   الصناعة وال��وة املعدنية

 عن أي تطورات ��ذا الشأن    إل�شائھخطة العمل ومخططات املصنع الذي تخطط الشركة    اعتماداستخراجها عند  
ً
، وستعلن الشركة الحقا

ً
مستقبال

ذه النشرة باستثناء ما تم اإلشارة إليھ �� القسم ، وجميع تراخيص الشركة الصادرة سار�ة كما �� تار�خ هاإلجراءات الداخلية والنظامية  اكتمالعند  

 . هذه النشرة  ��"  أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية) "3(
 

 

  أي  ان��اء أو �عليق تم إذا أو عمالهاأل  مةالز ال ال��اخيص من  أي ع�� ا�حصول  أو ا�حالية وشهادا��ا وتصار�حها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن

  والتصار�ح   الرخص  ع��  ا�حصول   ع��  الشركة  قدرة   عدم  حالة  ��  أو  ،للشركة  مناسبة  غ��   �شروط  ال��اخيص  تلك  من  أي  تجديد  تم  إذا  أو  تراخيصها  من

  تجميد   أو  الشركة  قال غإ�   بأعمالها  القيام  عن  تناعالموا  للتوقف  الشركة  �عرض  قد  ذلك  فإن  املستقبل،  ��  م��ا  ُتطلب  قد  ال�ي  ضافيةإل ا  والشهادات

  أو   )�خإ...تال الكفا  ونقل  قامةإلا  ورخص  التأش��ات  واستخراج  والشهادات  ال��اخيص  كتجديد(  للشركة  الرقابية  ا�جهات  تقدمها  ال�ي  ا�خدمات  جميع

والتصار�ح والشهادات  مالية  لغرامات  �عرضها بال��اخيص  العالقة  ذات  ا�جهات    ت�اليف   وتكبدها  الشركة  عمليات  �عطل   عنھ  سينتج  مما  ،تفرضها 

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��  والذي بدوره سيؤثر �ش�ل سل�ي إضافية

 ا�خاطر املتعلقة باالل��امات ا�حتملة 3.1.2

 ت�اليف  أو  ال��امات  أي  إ��  باإلضافة  القضائية،  والدعاوى   والضرائب  بالز�اة   املتعلقة  الت�اليف  مثل  الشركة،  ع��  ا�حتملة  االل��امات  �عض   تنشأ  قد

   ستؤثر  فإ��ا  ��ا  اإليفاء  ع��  الشركة  قدرة   وعدم  االل��امات  هذه   تحقق  حال  و��  ،للموظف�ن  ا�خدمة  ��اية  كم�افأة   الشركة  بنشاط  أخرى متعلقة
ً
  سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها للشركة املا�� الوضع ع�� جوهري  و�ش�ل

 الرئيسي�ن واإلدارة التنفيذية  املوظف�ن ع�� ا�خاطر املتعلقة باالعتماد 4.1.2

 وتوظيف استقطاب   إ��  الشركة و��دف   الرئيسي�ن،   واملوظف�ن   التنفيذية  إدار��ا  وكفاءات   خ��ات   ع��  للنجاح  املستقبلية  وخططها   الشركة  �عتمد

  ل�ي   موظف��ا   رواتب  ز�ادة   إ��  الشركة ستحتاج  كذلك  .السليم والتشغيل الفعالة  اإلدارة   خالل  من األعمال وجودة  كفاءة  لضمان املؤهل�ن  األ�خاص

   الشركة  خسرت  إذا  وعليھ.  مناسبة  وخ��ات  مؤهالت  ذات  جديدة   �وادر  الستقطاب  أو  بقاءهم  تضمن
ً
  ولم  املؤهل�ن  املوظف�ن  أو  التنفيذي�ن  كبار  من  أيا

   لذلك   فسي�ون   للشركة  مناسبة   و�ت�لفة  واملؤهالت  ا�خ��ة   مستوى   بنفس  بدائل   توظيف   من  تتمكن
ً
   تأث��ا

ً
   سلبيا

ً
 ونتائج الشركة  أعمال  ع��  وجوهر�ا

 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا

 املتعلقة بأخطاء املوظف�ن أو سوء سلوكهم ا�خاطر  5.1.2

  ممتل�ا��ا   استخدام  و�ساءة   وال��و�ر  والسرقة  واالحتيال  واالختالس  املتعمدة   واألخطاء  قد تواجھ الشركة أخطاء من املوظف�ن أو سوء سلوك، �الغش

 أو  الشركة،  تتحملها  ومسؤوليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  ي��تب  قد  و�التا��.  املطلو�ة  اإلدار�ة  التفو�ضات  ع��  ا�حصول   دون   ع��ا  نيابة  والتصرف

 و�ش�ل جوهري  سيؤثر مما مالية مسؤولية أو نظامية، عقو�ات
ً
 . املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ووضعها الشركة سمعة ع��  سلبا
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 العمالء  قبل  من املطلو�ة واملواصفات ا�جودة بمعاي��  االل��ام �عدماملتعلقة  ا�خاطر  6.1.2

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

  يؤثر  سوف  ذلك فإن ،ا�جودة   مستوى   بنفس   �امنتجا�  بتقديم
ً
  سل�ي  ش�ل�  يؤثر   مما  معها،  التعامل  عن  العزوف   و�التا��  عمال��ا  لدى  ��اسمع ع��  سلبا

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج ع�� و�التا�� الشركة مبيعات ع��

 ا�خاطر املتعلقة باالئتمان   7.1.2

 مؤقتة  حاالت  عدة   ��  االئتمان  مخاطر  الشركة  تواجھ  وقد.  اآلخر  للطرف  مع�ن   ما��  بال��ام  الوفاء  عن  األطراف  أحد  ��جز  عندما  االئتمان  مخاطر  تنشأ

 .وغ��ها الشركة، تجاه  بال��اما��ا  بالوفاء أخرى مدينة أطراف وفشل العمالء، من مدينة أرصدة  وجود م��ا دائمة أو

) مليون ر�ال  7.30(مبلغ  م  2021د�سم��    31) مليون ر�ال سعودي وكما ��  2.69مبلغ (م  2020د�سم��    31كما ��   للشركة   املدينة  الذمم  إجما�� بلغ

 الذمم املدينة  إجما��من    )%39.20(  يوم  90غ�� املسددة ألك��  ، وتمثل الذمم املدينة  ر�ال سعوديمليون  )  6.88(مبلغ  م  2022يونيو    30وكما ��    سعودي

 املدينة كما ��الذمم    من إجما��)  %19.52(وحوا��    م2021د�سم��    31الذمم املدينة كما ��    من إجما��  )%24.33(وحوا��  م  2020د�سم��    31��    كما

�� الف��ة املن��ية ��    م2021م و2020د�سم��    31. يو�ح ا�جدول التا�� تحليل متعلق بأعمار الذمم املدينة كما ��  م2022يونيو    30 يونيو   30وكما 

 :  م2022
 م 2022 يونيو  30وكما ��  م2021و 2020د�سم��  31جدول أعمار الذمم املدينة كما ��  ): 2( رقم ا�جدول 

 جدول أعمار الذمم املدينة 

 م 2022 يونيو  30كما ��  م 2021د�سم��  31كما ��  م 2020د�سم��  31كما �� 

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%)  

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%)  

 القيمة 

 سعودي) (ر�ال 
 النسبة (%)

 75.01% 5,162,413 11.25% 820,564 23.25% 626,026 يوم  30يوم واحد إ�� 

 %0.31 21,187 %51.36 3,747,302 - - يوم 60يوم إ��  31

 %5.16 355,438 %13.06 953,023 %37.55 1,011,062 يوم 90يوم إ��  61

 %19.52 1,343,688 %24.33 1,775,009 %39.20 1,055,345 يوم 90أك�� من 

 100.00% 6,882,726 100.00% 7,295,898 100.00% 2,692,433 اإلجما��  

 ) 1,174,315( ) 1,174,315( ) 409,340( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 5,708,411 6,121,583 2,283,093 صا�� الذمم املدينة

 املصدر: الشركة 

كما ��    سعودي  ر�ال  )1,174,315(  مبلغ، و ر�ال سعودي  )409,340(مبلغ  م  2020د�سم��    31كما ��    متوقعة  ائتمانية  خسائر  مخصصرصيد    بلغ  كما

 .م2022يونيو  30ر�ال سعودي كما �� ) 1,174,315(، ومبلغ م2021د�سم��  31

املستحقة.    املبالغ  جميع  تحصيل  ع��   قادرة   ت�ون   لن   الشركة  أن  ع��  موضو��  دليل   هناك  ي�ون   عندماخسائر ائتمانية متوقعة    مخصص  أي   ت�و�ن  يتم

 ألن الشركة ال �عتمد �� سياق أعمالها  
ً
  من )%5نسبة (ب  خسائر ائتمانية متوقعة  مخصصبت�و�ن  تقوم الشركة  ع�� البيع باآلجل،    االعتياديةونظرا

 يوم. 90أعمارها عن تز�د  فقط ال�يإجما�� الذمم املدينة 

 مبال��اما��  بالوفاء  مرغب��  عدم  أوعل��م سواًء إلفالسهم    املستحقة  املبالغ  �سديد  من  آخرون  مدينون   وأي  التوصيل  تطبيقاتعدم تمكن  و�� حال  

ارتفاع قيمة    فإن ذلك،  مع الشركة  التعاقدية إما إ��  خسائر ائتمانية متوقعة  مخصصس��يد من احتمالية  ، و�� مثل هذه ا�حاالت ست�جأ الشركة 

ع�� أر�اح   وجوهري   ، مما سي�ون لھ تأث�� سل�يا�خسائر االئتمانية املتوقعةالقضاء أو س��فع قيمة ا�خصصات ال�ي يتوجب عل��ا تجني��ا لتغطية قيمة  

 الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 

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

  ع��   وجوهري   سل�ي  �ش�ل  سيؤثر  ذلك  فإن  م��م،  املدينة  الذمم  تحصيل  ��  التأخر  أو  الشركة  مستحقات  �سداد  املدين�ن  ال��ام  عدم   حالة  و��.  دقيق

  عمليا��ا   ونتائج  املا��  ووضعها  الشركة  أعمال  ع��  وجوهري   سل�ي  �ش�ل  سيؤثر   و�التا��  النقدية،  وتدفقا��ا  ومصار�فها  الشركة  �حاجات  السيولة  توفر

 . املستقبلية وتوقعا��ا

  



 

 
8 

 بوقوع الكوارث الطبيعية  تعلقةا�خاطر امل 8.1.2

وال�ي ال تتوفر   األخرى   الطبيعية  واألحداث  والزالزل   وا�حرائق  الفيضانات  مثل  الشركة  وفروع  مرافق  يصيب  الطبيعية  ال�وارث  من  ضرر   أي  يؤدي  قد

 
ً
تتوفر �شروط معقولة تجار�ا أو ال  تأمينية �افيھ عل��ا   أداء  ع��  ةالشرك  قدرة   ع��  �شدة   يؤثر  كما .  وطائلة  كب��ة   ت�اليف  ة الشرك  تكبد  إ��  ،�غطية 

  سل�ي   أثر  لذلك  فسي�ون   ،ةالشرك  وأصول   بمرافق  و�ضرارها  طبيعية  �وارث  حدوث  حالة  و��.  التشغيلية  نتائجهم  من  التقليل  و�التا��  اعمليا��  ممارسةو 

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج شركةال أعمال ع�� وجوهري 

 ا�جديدة واملعاي�� ا�حاسبية املعاي�� �� بالتغ��ات ا�خاطر املتعلقة 9.1.2

  30أشهر املن��ية ��  الستة  ولية املوجزة لف��ة  األ   املالية  والقوائم  م2020  د�سم��   31  ��  املن��ية  املالية  للسنة  للشركة   املراجعة  املالية  القوائم  إعداد  تم

   ��ا  املرفقة  واإليضاحاتم  2022يونيو  
ً
  األخرى   واإلصدارات  واملعاي��   السعودية  العر�ية  اململكة  ��  املعتمدة  (IFRS) املا��  للتقر�ر  الدولية  للمعاي��   وفقا

 هذه  ع�� تطرأ ال�ي التغي��ات  أو  التعديالت بتطبيق  ا�حالة هذه  �� ملزمة  والشركة  ،(SOCPA)  للمراجع�ن وا�حاسب�ن  السعودية  الهيئة  اعتمد��ا  ال�ي

 . آلخر وقت من املعاي�� 

بالذكر أن الشركة      م2019  د�سم��   31  ��  املن��ية  املالية  للسنة  املالية  قوائمها  أعدتوا�جدير 
ً
 الصغ��ة   للمنشآت  املا��  للتقر�ر  الدو��  للمعيار  وفقا

العام  و   ،)IFRS for SMEs(  ا�حجم  ومتوسطة    املالية  قوائمها  إعداد  �غي��   الشركة  قررت  م2020خالل 
ً
   (IFRS)  املا��  للتقر�ر  الدولية  للمعاي��   وفقا

 هذا  عن نتج  وقد ،(SOCPA) للمراجع�ن وا�حاسب�ن السعودية الهيئة اعتمد��ا ال�ي األخرى  واإلصدارات واملعاي��  السعودية  العر�ية اململكة  �� املعتمدة 

 .  م2019  د�سم��   31  ��  املن��ية  املالية  للسنة  املالية  القوائم  ��  البنود  من  لعدد  ا�حاسبية  املعا�جات  ��  �غي��   التطبيق
ً
 املراجعة  املالية  للقوائم  ووفقا

 �� كما للشركة املا�� املركز  قائمة عناصر ع��) IFRS( املا�� للتقر�ر  الدولية املعاي��  تطبيق أثر فإن م،2020 د�سم��  31 �� املن��ية املالية للسنة للشركة

 :التا�� ا�جدول  �� مو�ح م2019 د�سم��  31

 . م2019 د�سم�� 31 �� كما املا�� املركز قائمة عناصر ع��) IFRS( املا�� للتقر�ر الدولية املعاي�� تطبيق  أثر): 3( رقم ا�جدول 

 البند 

 ل2019د�سم��  31
ً
لمعيار الدو��  م وفقا

للتقر�ر املا�� للمنشآت الصغ��ة 

 ) IFRS for SMEs( ومتوسطة ا�حجم

 التعديالت

  2019د�سم��  31
ً
م وفقا

املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��  

)IFRS ( 

 19,038,926 7,441,362 11,597,564 املوجودات مجموع 

 14,953,338 7,834,797 7,118,541 املطلو�ات مجموع 

 4,085,588 ) 393,435( 4,479,023 امللكيةمجموع حقوق 

 19,038,926 7,441,362 11,597,564 واملطلو�ات مجموع حقوق الشر�اء 

 .م2020 د�سم��  31 �� املن��ية للسنة املالية املالية القوائم

 : التا�� ا�جدول  �� مو�ح م2019 د�سم��  31 �� كما للشركة الر�ح أو ا�خسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة وع��

 م.2019  د�سم�� 31 �� كما قائمة الر�ح أو ا�خسارة والدخل الشامل اآلخر عناصر ع��) IFRS( املا�� للتقر�ر الدولية املعاي�� تطبيق  أثر ): 4( رقم ا�جدول 

 البند 

 ل2019د�سم��  31
ً
لمعيار الدو��  م وفقا

للتقر�ر املا�� للمنشآت الصغ��ة 

 ) IFRS for SMEs( ومتوسطة ا�حجم

إعادة  التعديالت/

 تبو�ب

 2019د�سم��  31
ً
املعاي��  م وفقا

 )IFRSالدولية للتقر�ر املا�� (

 28117579 ) 118,829( 28,236,408 إيرادات النشاط 

 ) 112,861,110( ) 234,009( ) 12,627,101(  ت�لفة النشاط

 12,256,469 ) 352,838( 15,609,307 مجمل الر�ح 

 1,904,327 203,827 1,700,500 الدخل من العمليات الرئيسية 

 1,593,327 ) 57,682( 1,651,009 صا�� دخل السنة 

 1,593,910 ) 57,099( 1,651,009 إجما�� الدخل الشامل للسنة 

  م2020 د�سم��  31 �� املن��ية للسنة املالية املالية القوائم
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 :التا�� ا�جدول  �� مو�ح م2019 د�سم��  31 �� كما للشركة التدفقات النقدية قائمة وع��

 . م 2019 د�سم�� 31 �� كما التدفقات النقدية قائمة عناصر ع��) IFRS( املا�� للتقر�ر الدولية املعاي�� تطبيق  أثر ): 5( رقم ا�جدول 

 البند 

 ل2019د�سم��  31
ً
لمعيار  م وفقا

الدو�� للتقر�ر املا�� للمنشآت  

 IFRS( الصغ��ة ومتوسطة ا�حجم

for SMEs( 

إعادة  التعديالت/

 تبو�ب

م 2019د�سم��  31

 
ً
املعاي�� الدولية وفقا

 )IFRSللتقر�ر املا�� (

) 57,682( 1,734,205 صا�� دخل السنة قبل الز�اة   1,676,523 

 9,488,278 2,892,997 6,595,281 صا�� التدفقات النقدية الناتجة من أ�شطة التشغيل 

 ) 4,469,555( ) 33,705( ) 4,435,850( االستثمار�ة صا�� التدفقات النقدية املستخدمة �� األ�شطة 

 ) 4,046,835( ) 2,859,292( ) 1,187,543( األ�شطة التمو�لية صا�� التدفقات النقدية املستخدمة �� 

 971,888 - 971,888 صا�� التدفقات النقدية خالل السنة 

  م2020 د�سم�� 31 �� املن��ية املالية للسنة املالية القوائم: املصدر

 د�سم��   31  ��  املن��ية  املالية  للسنة  املالية  قوائمها  ع��   �غي��ات   إ��)  IFRS(  الدولية  ا�حاسبة  ملعاي��   الشركة  تطبيق   أدى   فقد   أعاله،  ر ما ذك  ع��  و�ناء

   أثرها  يظهر  ولم  جوهر�ة  ت�ون   قد  أخرى   �غي��ات  أو  الالحقة  املالية  السنوات  ��  مماثلة  �غي��ات  إ��  سيؤدي  كما  م،2019
ً
.  الشركة  �علمها  ال  قد  أو  حاليا

  تؤثر  أن  املمكن  من ا�جديدة  املعاي��  �عض تطبيق إلزامية أو املعاي��  هذه  ��  �غي��ات أي  فإن و�التا��
ً
 املالية النتائج ع�� و�التا�� املالية القوائم ع��  سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها للشركة

  تعلقةا�خاطر امل 10.1.2
ً
 بتوفر التمو�ل مستقبال

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

ة والضمانات املقدمة و�جلها االئتما�ي. وال �عطي الشركة أي تأكيد أو ضمان �شأن حصولها ع�� ع�� رأس مال الشركة ومركزها املا�� وتدفقا��ا النقدي

التمو�ل املناسب إذا استدعت ا�حاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل الذي تحتاجھ من جهات ممولة، أو تمو�ل �شروط 

 ر سل�ي وجوهري ع�� أداء الشركة وعمليا��ا التشغيلية وخططها املستقبلية.تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سي�ون لھ أث

 ا�خاطر املتعلقة باتفاقيات التمو�ل  11.1.2

 (كوارا) شركة معالم للتمو�ل اتفاقية  •

م)  21/07/2020ه (املوافق  30/11/1441م��مة وقائمة بتار�خ  متوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية    �سهيالت ائتمانية  اتفاقيةلدى الشركة  يوجد  

) 180,000(  مائة وثمانون ألف  قسط، قيمة �ل قسط  24موزعة ع��    ) ر�ال سعودي،3,000,000(  ثالثة مالي�نبمبلغ    (�وارا)  شركة معالم للتمو�لمع  

 الفوائد، ع�� أن يبدأ السداد من تار�خ  
ً
) ر�ال 3,000,000قامت الشركة باستخدام مبلغ (م  2022يونيو    30بتار�خ  وكما    م.01/03/2021ر�ال شامال

(  سعودي مبلغ  سعودي2,642,682وسداد  ر�ال  مما�عة    )  الشركة حصلت ع�� عدم  أن  بالذكر  وا�جدير  لها.  املمنوحة  التسهيالت   معالم  شركةمن 

 .املواز�ة��جيل وطرح أسهم الشركة �� السوق ع�� (�وارا)  للتمو�ل

 . ملعدالت عمولة تتوافق مع معدالت الفائدة السائدة �� السوق   و�خضع  املساهم�ن�عض  و   الشركة  إقرار وكفالة غرم وأداء وال��ام موقعة من  الضمانات:

 لبنود  إخالل  حالة   ��  الشركة  سيجعل  الذي  األمر  تقديمها،  من  الشركة  تتمكن  وال  التسهيالت  مقابل  أخرى   ضمانات  التمو�لية  ا�جهات  من  يأ  تطلب  وقد

 ضمانات   أي  تقديم  من  تتمكن  لم  أو   االئتمانية،  التسهيالت  اتفاقيات  بموجب  عل��ا  امل��تبة  السداد  بال��امات  الوفاء  من  الشركة  تتمكن  لم  و�ذا  االتفاقية؛

  ع��   الدين  سداد   املقرضة  ا�جهة  تطلب  فقد   عل��ا،  امل��تب   بالدين  ا�خاصة  التعهدات  أو  االل��امات  من   بأي  املستقبل  ��  أخلت   أو  البنك،  يطل��ا   قد  أخرى 

.  الدين  �سداد   للوفاء  �افية  بديلة  تمو�ل   مصادر  ع��   ا�حصول   من  الشركة  تتمكن  ال  قد  ا�حالة،  هذه   و��.  الشركة  من   املقدمة  الضمانات  وتحصيل  الفور 

 . املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها الشركة أعمال ع�� وجوهري   سل�ي تأث��  العوامل هذه  من ألي  وسي�ون 
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 ا�خاطر املتعلقة بالضمانات ال�خصية 12.1.2

ع�� �امل التسهيالت البالغ    وال��ام  وأداء  غرم  وكفالة  إقرارب  مضمونة  (�وارا)  للتمو�ل  معالم  شركة�سهيالت ائتمانية مع  اتفاقية    بإبرامقامت الشركة  

إبراهيم عبدهللا إبراهيم  السيد/ �عض املساهم�ن وهمو  الشركة ) ر�ال سعودي من قبل3,240,000( ومائتان وأر�عون ألف ثالثة مالي�نحدها االئتما�ي 

 . براهيم الشقاري نورة عبدالرحمن السيدة/ و   العميقان،

  ا�حصول ع�� الضمانات من �ل من املساهم�ن املذ�ور�ن أعاله، فإنھ سي�ون من الصعب ع�� الشركة ا�حصول و�التا�� �� حال عدم مقدرة الشركة ع��  

رهن جزء    -ع�� سبيل املثال ال ا�حصر-، أو ستضطر مقابل ا�حصول ع�� التسهيالت البنكية إ�� تقديم ضمانات أخرى  ع�� التسهيالت البنكية املطلو�ة

 �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. أو جميع أصول الشركة مما سيؤثر

 السعودة ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات 13.1.2

 باململكة بحيث تل��م بموجبھ جميع الشر�ات العاملة �� اململكة، بما �� ذلك الشركة، بتوظيف    السعودة   �عت�� االل��ام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
�سبة  متطلبا

، )17.09%(هذه النشرة  كما �� تار�خ    لشركةالسعودة ل  بلغت �سبةف��ا وا�حافظة ع�� تلك النسبة.  مجموع موظمعينة من املوظف�ن السعودي�ن ب�ن  

 ل��نامج نطاقات الصادر  و 
ً
�� حال عدم    إال أنھ  ."البالتي�ي"  النطاق  تحت  للشركة  الرئي�ىي  املركز  يندرج  والتنمية االجتماعية  د البشر�ةاملوار وزارة    عنوفقا

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توط�ن أك�� شدة �� املستقبل، ولم    املوارد البشر�ةاستمرارها �� ا�حفاظ ع�� هذه النسب أو �� حال قررت وزارة  

بمتطلبات وزارة  البشر�ة  تتمكن الشركة من االل��ام  إ�� فرض عقو�ات ع�� الشركة تفرضها ا�جهات    املوارد  والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي 

� السعودي�ن، وال�ي سي�ون لها تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها ا�ح�ومية، كتعليق طلبات تأش��ات العمل ونقل الكفالة للعامل�ن غ�

 راجع القسم الفر�� (املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا. (
ً

) "خلفية عن الشركة  3) "املوظفون والسعودة" من القسم (3.14وملز�د من املعلومات، فضال

  ).هذه النشرة وطبيعة أعمالها" �� 

 ة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة ا�خاطر املتعلق 14.1.2

مواد غذائية مع جهات مملوكة لبعض   ومبيعاتتجار�ة  تتعامل الشركة �� سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل �� �ل من �عامالت  

 مساه�ي الشركة.

��  م وكما  2021د�سم��    31 ) ر�ال سعودي كما ��995,300(و  )1,309,306(  األطراف ذات العالقة ما قيمتھ  املستحقة منبلغ حجم العقود والتعامالت  

يونيو    30  م وكما ��2021د�سم��    31  من إجما�� قيمة العقود والتعامالت كما ��%)  1.44و(%)  1.39ش�لت ما �سبتھ (  ع�� التوا��،  م2022يونيو    30

 .ع�� التوا�� م2022

�� م وكما  2021د�سم��    31كما ��    ) ر�ال سعودي520,976) و(742,080عقود والتعامالت املستحقة إ�� األطراف ذات العالقة ما قيمتھ (بلغ حجم ال

يونيو    30م وكما ��  2021د�سم��    31%) من إجما�� قيمة العقود والتعامالت كما ��  0.60%) و(1.39ش�لت ما �سبتھ (،  م ع�� التوا��2022يونيو    30

 م ع�� التوا��.2022

يمتلك �عض املساهم�ن أو أعضاء مجلس اإلدارة حصة من رأس مالها، أو يوجد لدى الشركة تمثيل �� إدار��ا.    �جهات منتسبةوال�ي تتثمل �� مبيعات   

 م. 2020د�سم��  31املالية املن��ية ��  السنةوال يوجد �عامالت مع أطراف ذات عالقة كما �� 

  ف��ة الستة أشهرل  مجموع املوجودات%) من  %0.55�سبتھ (  ) ر�ال سعودي ش�لت ما572,730قيمتھ (  املستحق من أطراف ذات عالقة ما  رصيدبلغ  

  م.2022 يونيو 30املن��ية �� 
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 : م2022 يونيو 30 م وكما ��2021د�سم��  31 كما ��و�ب�ن ا�جدول التا�� التعامالت ال�ي تمت مع أطراف ذات العالقة 

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة  ): 6( رقم ا�جدول 

م2021د�سم��   31كما ��    

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل 
 طبيعة العالقة 

 حجم التعامل 

خالل السنة املن��ية  

د�سم��   31�� 

 م2120

 الرصيد كما

د�سم��   31�� 

 م2021

النسبة من  

إجما�� قيمة 

العقود  

 والتعامالت 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� املبيعات 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� 

 املوجودات 

 (%) 

 مبالغ مستحقة من ا�جهات ذات العالقة (بالر�ال السعودي) 

مؤسسة أ�ل حانط  

 لتقديم الوجبات 
 مبيعات 

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
347,862 0 0.37 % 0.18 % 0.44 % 

م�خن ورق  مؤسسة 

 عنب لتقديم الوجبات
 مبيعات

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
948,163 0 1.01 % 0.48 % 1.20 % 

مؤسسة ح�اية كعك  

 للوجبات السريعة
 مبيعات

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
13,281 0 0.01 % 0.01 % 0.02 % 

 % 1.66 % 0.67 % 1.39 0 1,309,306 اإلجما��

األطراف ذات 

 العالقة
 طبيعة العالقة  التعامل طبيعة 

 حجم التعامل 

خالل السنة املن��ية  

د�سم��   31�� 

 م2120

 الرصيد كما

د�سم��   31�� 

 م2021

النسبة من  

إجما�� قيمة 

العقود  

 والتعامالت 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� املبيعات 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� 

 املطلو�ات

 (%) 

 (بالر�ال السعودي) مبالغ مستحقة إ�� ا�جهات ذات العالقة 

شركة عبدهللا العميقان 

 العقار�ة
 �شغيلية

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
742,080 0 1.39 % 0.38 % 1.83 % 

 % 1.83 % 0.38 % 1.39 0 742,080 اإلجما��

م2022يونيو   30كما ��    

 األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل 
 طبيعة العالقة 

 حجم التعامل 

خالل الستة أشهر  

يونيو   30املن��ية �� 

 م2220

 الرصيد كما

يونيو   30�� 

 م2022

النسبة من  

إجما�� قيمة 

العقود  

 والتعامالت 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� املبيعات 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� 

 املوجودات 

 (%) 

 مبالغ مستحقة من ا�جهات ذات العالقة (بالر�ال السعودي) 

مؤسسة أ�ل حانط  

 لتقديم الوجبات 
 مبيعات 

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
146,475 288,850 0.21 % 0.11 % 0.14 % 

مؤسسة م�خن ورق  

 عنب لتقديم الوجبات
 مبيعات

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
699,574 201,733 1.01 % 0.52 % 0.68 % 

مؤسسة ح�اية كعك  

 للوجبات السريعة
 مبيعات

منتسبة جهة 

 (مملوكة ملساهم) 
149,251 82,147 0.22 % 0.11 % 0.14 % 

 % 0.96 % 0.74 % 1.44 572,730 995,300 اإلجما��

األطراف ذات 

 العالقة
 طبيعة العالقة  طبيعة التعامل 

 حجم التعامل 

خالل الستة أشهر  

يونيو   30املن��ية �� 

 م2220

 الرصيد كما

يونيو   30�� 

 م2022

النسبة من  

قيمة إجما�� 

العقود  

 والتعامالت 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� املبيعات 

 (%) 

النسبة من  

إجما�� 

 املطلو�ات

 (%) 

 مبالغ مستحقة إ�� ا�جهات ذات العالقة (بالر�ال السعودي) 

شركة عبدهللا العميقان 

 العقار�ة
 �شغيلية

جهة منتسبة 

 (مملوكة ملساهم) 
520,976 0 0.60 % 0.38 % 1.03 % 

 % 1.03 0.38% % 0.60 0 520,976 اإلجما��

 .، ومعلومات اإلدارةم 2022 يونيو 30املن��ية ��  لف��ة الستة أشهر م و 2021د�سم��  31للسنة املالية املن��ية ��  القوائم املالية للشركةاملصدر: 
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ول أعاله وفق ااألطراف ذات العالقة املو�حة �� ا�جدمع اإلشارة إ�� أنھ تم ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة ع�� جميع التعامالت ال�ي تمت مع  

 هو مو�ح �� ا�جدول أدناه: ما
 مع األطراف ذات العالقة  امل��مة التعامالت تفاصيل ): 7( رقم ا�جدول 

افقة ا�جمعية  الوصف  ا�جهة   تار�خ مو

مؤسسة أ�ل حانط لتقديم  

 الوجبات 

عبدالعز�ز   / للمساهم  مملوكة  فردية  مؤسسة   �� الوجبات  لتقديم  حانط  أ�ل  مؤسسة 

 ، وتتمثل املعامالت �� مبيعات ملنتجات غذائية.عبدهللا الفائز 

 ه  1443/ 29/11

 م) 28/06/2022(املوافق 

 ه 1444/ 24/02

 م) 20/09/2022(املوافق 

مؤسسة م�خن ورق عنب  

 لتقديم الوجبات 

نايف مؤسسة م�خن ورق    / للمساهم  فردية مملوكة  الوجبات �� مؤسسة  لتقديم  عنب 

 عبدهللا العميقان، وتتمثل املعامالت �� مبيعات ملنتجات غذائية.

 ه  1443/ 29/11

 م) 28/06/2022(املوافق 

 ه 1444/ 24/02

 م) 20/09/2022(املوافق 

مؤسسة ح�اية كعك 

 للوجبات السريعة 

بنت  عب��   / للمساهم  مملوكة  فردية  مؤسسة   �� السريعة  للوجبات  كعك  ح�اية  مؤسسة 

 وتتمثل املعامالت �� مبيعات ملنتجات غذائية. العميقان،عبدهللا 

 ه  1443/ 29/11

 م) 28/06/2022(املوافق 

 ه 1444/ 24/02

 م) 20/09/2022(املوافق 

شركة عبدهللا العميقان  

 العقار�ة 

، عبدهللا بن ناصر العميقان مملوكة للمساهم /   شركةشركة عبدهللا العميقان العقار�ة ��  

 .م�اتب إدار�ة ومعارض  استئجاروتتمثل املعامالت �� 

 ه  1443/ 29/11

 م) 28/06/2022(املوافق 

 ه 1444/ 24/02

 م) 20/09/2022(املوافق 

 املصدر: الشركة

ت عالقة  و�جب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة ا�جمعية العامة العادية للشركة و�� حال وجود أية �عامالت مع أطراف ذا

ن  مستقبلية فسيتم عرضها ع�� أقرب جمعية عامة، و�� حال عدم موافقة ا�جمعية العامة للشركة ع�� هذه التعامالت، فستضطر الشركة للبحث ع

 أطراف أخرى من غ�� ذوي العالقة للتعامل معهم ع�� تنفيذ األعمال املسندة إ�� أطراف ذوي عالقة.  

كة إيجاد  إن عدم قدرة الشركة ع�� تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها �شروط ال تناسب الشركة أو �� حال �عذر ع�� الشر 

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا  بديل مناسب لألطراف ذات العالق
ً
ة خالل ف��ة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 و�ش�ل  وتوقعا��ا املستقبلية. كما أنھ �� حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة �� املستقبل ع�� أسس تجار�ة بحتة فإن ذلك سيؤثر سل
ً
با

 الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. جوهري ع�� أعمال 

 
ً
 مع أطراف ذات عالقة دون ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة العادية �ش�ل مسبق. ووفقا

ً
للمادة    باإلضافة إ�� ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبال

العادية ع�� جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة �ش�ل مسبق.  ) من نظام الشر�ات، فإنھ يجب ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة 71(

قد تصل  وعليھ، فإن الشركة معرضة ل�حصول ع�� مخالفات لألح�ام والقواعد اإللزامية لنظام الشر�ات و�التا�� ا�حصول ع�� غرامات وعقو�ات وال�ي  

عودي، وتضاعف تلك العقو�ات �� حال تكرار ا�خالفات خالل ثالث سنوات من تار�خ  ) ر�ال س500,000) إ�� (213حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة 

(املادة     )، كما أنھ قد تتعرض الشركة �خطر الطعن �� مثل هذه التعامالت أو 214ا�حكم عليھ بتلك ا�خالفات وذلك حسب نظام الشر�ات ا�حا�� 
 أعاله تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. إبطالها. وسي�ون لوقوع أي من ا�حاالت املذ�ورة 

 ا�خاطر املتعلقة باستحقاقات الز�اة الشرعية ا�حتملة واملطالبات اإلضافية 15.1.2

 31  ��  املنت�ي  املا��  العام  تأسيس الشركة وح�ىقامت الشركة بتقديم اإلقرار الز�وي لهيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك �جميع السنوات السابقة منذ  

العام  أن الشركة  م، حيث  2021  د�سم��  الز�اة عن  (2021حصلت ع�� شهادة  تار�خ  1020235284م برقم  املوافق  (  ه10/10/1444) صا�حة ح�ى 

وتم    ) ر�ال سعودي52,026.25بمبلغ (  م2018كما صدرت مطالبة ز�اة إضافية من قبل هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك عن العام    .)م30/04/2023

يوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك ح�ى تار�خ هذه النشرة. وفيما يخص    من سداد تلك املطالبات اإلضافية، وال  االن��اء

 .ه النشرة ح�ى تار�خ هذ ألي عام منذ تأسيس الشركةلم يتم استالم الر�ط الز�وي ال��ائي من هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  الر�وط الز�و�ة

،    لم تقم الشركة بت�و�ن مخصص عن الفروقات الز�و�ة
ً
مع اإلشارة إ�� أنھ �� حال قيام  ال�ي قد تطالب ��ا هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك مستقبال

 بدفع مبالغ إضافية وفروقات ز�و�ة عن اإلقرارات املقدمة من الشركة املقدمة عن الهيئة  
ً
سنوات  الز�اة والضر�بة وا�جمارك بمطالبة الشركة مستقبال

نشرة أي من  كما بتار�خ هذه ال  ا�حاليون ولن يتحمل املساهمون    املالية السابقة، فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافية

 أي تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافية. 
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هيئة   تقم  لم  م والذي2021  منذ التأسيس وح�ى عام الز�و�ة  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك ستقبل تقديرا��ا  �انت   إذا  ما  التنبؤ  الشركة  �ستطيع  ال

،  ز�و�ة  فروقات  أي  بدفع  ستطال��ا  أو  تار�خ هذه النشرة،الز�و�ة ال��ائية لها ح�ى    الر�وط  الز�اة والضر�بة وا�جمارك بإصدار
ً
هيئة   قامت  ما  و�ذا  مستقبال

 
ً
  عمليا��ا   ونتائج  الشركة  أر�اح  ع��  سل�ي وجوهري   �ش�ل  سيؤثر  ذلك  فإن  الفروقات،  هذه   مثل  بدفع  الشركة  بمطالبة  الز�اة والضر�بة وا�جمارك فعال

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها

 ��كز مبيعات الشركةاملتعلقة با�خاطر  16.1.2

  والعالمة التجار�ة أفضل مائة والعالمة التجار�ة ماموال،  عنبة،  والعالمة التجار�ة    ،الب�ح الذه�ي  التجار�ة  العالمة  �� �ل من قطاع  الشركة  مبيعات  ت��كز

أشهر الستة  وف��ة  م  2021وم  2020الشركة كما ��    مبيعاتإجما��    من  )%97.87و(  )%98.61(و  )%99.03(و  )%94.90(�سبتھ  ش�لت ما    حيثمجتمعة  

   ومن  عام  �ش�ل  قطاعات الشركة  من  املبيعات  انخفاض  حال  ��  فإنھ  و�التا��  توا��،ع�� الم  2022م و2021يونيو    30املن��ية ��  
ً
  القطاعات املذ�ورة أنفا

 . واملالية التشغيلية العمليات نتائج ع�� و�التا�� الشركة مبيعات ع�� سل�ي �ش�ل يؤثر سوف  ذلك  فإن ، خاص �ش�ل

 امللكية وحقوق  العالمات التجار�ة بحماية املتعلقةا�خاطر  17.1.2

  التناف�ىي  ومركزها  أعمالها  تدعم  وال�ي  ،التجار�ة  ��االماوع  وشعارها  اسمها  استخدام  ع��  أعمالها  وتطو�ر  منتجا��ا   �سو�ق  ��  الشركة  قدرة   �عتمد

   وتمنحها
ً
   تم��ا

ً
 التجار�ة لدى ا�جهات ا�ختصة. (   الما��االشركة بت�جيل جميع ع   قامت  وقد   .العمالء  ب�ن   السوق   ��  وا�حا

ً
  الفر��   القسم  راجع  فضال

)12.3" النشرة   ��"  أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن  خلفية"  )3(  القسم   من"  امللكية  وحقوق   التجار�ة  العالمات)  إنهذه    أو   امللكية  بحقوق   إخالل  أي   ). 

  �حماية   ا�ختصة  ا�حاكم  أمام   ومطالبات  قضائية  دعاوى   ورفع  الشركة،  سمعة  ع��  التأث��   إ��  سيؤدي  للشركة  التجار�ة  للعالمات  مشروع  غ��   استخدام

 �ش�ل  التجار�ة  عالما��ا  حماية  ��   الشركة  فشلت  إذا  ما   حال  و��.  متا�ع��ا  ��  اإلدارة   قبل  من  كب��   وجهد  وقت  إ��  وتحتاج  م�لفة  عملية  و��.  ا�حقوق   هذه 

   سيؤثر ذلك فإن  املشا��ة،  العالمات  تتبع  أو  الت�جيل   شهادة  تجديد  عند  فعال
ً
  ينعكس  مما  قيم��ا،  ع��  سلبا

ً
 عمليا��ا   ونتائج  الشركة  أعمال  ع��  سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها

 التأمينيةا�خاطر املتعلقة بكفاية التغطية  18.1.2

  جميع  الشركة  لدى  ي�ون   ال   قد  أنھ  غ��   ،، و�� التأم�ن ع�� املركبات والتأم�ن الط�ي للموظف�نوأصولهاأعمالها    أم�ن لتغطيةت  �عقود   الشركة  تحتفظ

  لها   تتعرض  قد  ال�ي  ا�خاطر  جميع  �غطي  ال  أنھ  أو  ،ا�حاالت  �ل  ��  �ا��ال  التأمي�ي  الغطاء  لد��ا  ي�ون   ال  أو  وأصولها،  ألعمالها  املهمة  التأمينية  العقود

  الشركة   ت�ون   ال  املستقبل  ��   أحداث  تقع  أن   املمكن   من  أنھ  كما.  ال�ي قد تصيب معاملها وفروعها  مثل ا�خاطر الناتجة عن ال�وارث الطبيعية  الشركة

 ستظل  بالشركة  ا�خاصة  التأم�ن  عقود  أن  ضمان  أي  يوجد  وال.  اإلطالق  ع��  ضدها  مؤمنة  ت�ون   ال  قد  أو  ا�حتملة،  ا�خسائر  �غطي  �ش�ل  ضدها  مؤمنة

، مقبولة �شروط متاحة
ً
  إن. اإلطالق ع�� متاحة  ستظل أو تجار�ا

ً
  �ش�ل  ؤثريس للشركة عليھ مؤمن غ��  حدث وقوع  أو الظروف أو األحداث هذه  من أيا

 . املستقبلية وتوقعا��ا أعمالها ونتائج املالية وأوضاعها الشركة وأصول  أعمال ع�� وجوهري  سل�ي

 ا�خاطر املتعلقة بالسيولة  19.1.2

  املالية   املطلو�ات  تت�ون و   استحقاقها،  حال  املتداولة   املالية  باملطلو�ات  املتعلقة  ال��اما��ا  مقابلة   ع��  الشركة  قدرة   عدم  ��  السيولة  مخاطر   تتمثل

م  2021م و2020د�سم��   31مرة) كما ��    1.28مرة) و(  1.34مرة) و(  0.88للشركة (  السيولة  معدل  بلغ  ، وقدمستحقة  ومصار�ف  دائنة  ذمم  من  للشركة

  أن   و�مكن.  االستحقاق  مواعيد  ��  بال��اما��ا  الوفاءالشركة ع��    قدرة   ع��  ضمان  يوجد  وال  .م ع�� التوا��2022يونيو    30وف��ة الستة أشهر املن��ية ��  

  السيولة مخاطر تنتج
ً
  أو  طارئة أحداث أية وقد تقع لها،  العادلة القيمة  يقارب و�مبلغ  �سرعة املتداولة املالية املوجودات بيع  ع�� املقدرة  عدم عن أيضا

  يؤثر مما فور�ة، سيولة تتطلب قد مفاجئة
ً
 . توقعا��ا املستقبليةو�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وع��  سلبا

 ا�خاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  20.1.2

 عمليات املستخدمة ��    املش��يات  حجمب ، وذلك فيما يتعلق  الدوالر األمر��ي  و�� عملةسعودي،  تخضع �عض معامالت الشركة لعمالت غ�� الر�ال ال

 من إجما�� ت�لفة املبيعات )%0.25ش�لت �سبة ( سعودي ) ر�ال246,403( بلغت، حيث قامت الشركة بمعامالت شراء �عملة الدوالر األمر��ي الشركة

%) من إجما��  0.11(  ھما �سبت) ر�ال سعودي ش�لت  71,215وكذلك قامت �عمليات شراء �عملة الدوالر األمر��ي بلغت (  م.  2021د�سم��    31كما ��  

 م.2022يونيو  30ت�لفة املبيعات كما �� تار�خ 

 من  وكجزء.  اململكة  عملة  غ��   �عملة  املرتبطة  وال��اما��ا  بمبيعا��ا  يتعلق  فيما  األجنبية  العمالت  صرف  ��  التغ��ات  بمخاطر  للتأثر  عرضة  الشركة  إن

  أمر��ي،   دوالر  1  مقابل  سعودي  ر�ال  3.75  ب  يقدر  صرف  �سعر  األمر��ي  بالدوالر  مر�وط  ،هذه النشرة   تار�خ  ح�ى  السعودي،  الر�ال  فإن  اململكة،  سياسة

  مقابل   السعودي  الر�ال  قيمة  ��  التقلبات  تؤدي  قد  وعليھ  األمر��ي،  الدوالر  مقابل  السعودي  الر�ال  صرف  سعر  ثبات  ع��  تأكيدات  يوجد  ال  أنھ  إال

  التأث��  إ��) الدوالر سيما ال( األجنبية العمالت
ً
 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها الشركة عمليات نتائج ع�� جوهري  و�ش�ل سلبا
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 ا�خاطر املتعلقة بحداثة التحول إ�� شركة مساهمة وعدم وجود ا�خ��ة �� إدارة الشر�ات املساهمة املدرجة 21.1.2

رقم   الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إ��  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة    املوافق (  ه04/04/1443  وتار�خ)  683(تحولت 

، و�التا�� فإن كبار التنفيذي�ن يتمتعون بخ��ة محدودة  )م11/2021/ 23  املوافق(  ه18/04/1443  وتار�خ)  718(  رقم  الوزاري   والقرار  ،)م09/11/2021

جهود   قد ال تتوفر لد��م أي خ��ة �� إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح ال�ي تخضع لها، وسيتوجب ع�� كبار التنفيذي�ن بذلأو  

ھ كبار  إضافية لضمان ال��ام الشركة بنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، مما قد يقلل من الوقت الذي يخصص

قامت إدارة الشركة    التنفيذي�ن إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إ�� التأث�� ع�� نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إ�� ذلك فإنھ �� حال

لعالقة سيؤدي إ�� �عر�ض الشركة  باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو �� حال عدم ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات ا

 املستقبلية.  للعقو�ات والغرامات النظامية ال�ي من شأ��ا التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� عمليات الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا

قة بالدعاوى القضائية 22.1.2
ّ
 ا�خاطر املتعل

 ) ر�ال سعودي مو�حة �� ا�جدول التا��: 755,405 (بمبلغقضائية (بصف��ا مّد��) تقدر  ى إن الشركة طرف �� دعاو 
 الدعاوى القضائية ): 8( رقم ا�جدول 

 القضايا املرفوعة من الشركة (بصف��ا مّد��)

 الوصف  املد�� عليھ م
 قيمة املطالبة

 (ر�ال سعودي) 

 املعلومات  لتقنية األو�� وصل شركة 1

برد قيمة إعالن    ملطالب��ا  شـــــــركة وصـــــــل األو��  ضـــــــد الشـــــــركة قبل من  قضـــــــائية  دعوى  رفع

 منظورة  القضـية والزالت سـعودي، ر�ال  700,000 بقيمة  ملواد غذائية لم يتم اإلعالن ع��ا

ــار�ـــة  ا�حكمـــة  لـــدى ــاض   ��  التجـ ــالرقم  الر�ـ ــار�خو )  439534732(  بـ   ح�ى  ه23/09/1443  تـ

 .النشرة هذه تار�خ

700,000 

2 
ميناء جدة  –الهيئة العامة للموا�ئ 

 اإلسالمي 

بالتعو�ض عن   ملطالب��االهيئة العامة للموا�ئ    ضـــــد الشـــــركة قبل من  قضـــــائية  دعوى  رفع

جزء من قيمة �ـــــــحنة �ســـــــبب املد�� عليھ بخطأ م�ي أثناء عملية التفتيش ا�جمر�ي أدى  

 والزالت  ســـعودي،  ر�ال  55,405  بقيمة املنتجات املســـتوردة �� ال�ـــحنةإ�� إتالف جزء من  

ـــــــــــــــيـــــــة  تـــــــار�ــــخو )  1227935(  بـــــــالــــرقــــم  جـــــــدة  �ــــ�  دار�ـــــــةاإل   ا�ــــحــــكــــمـــــــة  لـــــــدى  مــــنــــظــــورة  الــــقضـ

 .النشرة هذه تار�خ ح�ى ه16/11/1443

55,405 

 منار حسن ع�� الشهري  3

ــائية  دعوى  رفع ــهري  ع�� حســـن مناراملد�� عل��ا /   ضـــد  الشـــركة قبل من  قضـ ــ الشـ بب �سـ

ــــــــــــركـة، ــــــــــــجـل   قيـام املـد�� عل��ـا بتقليـد عالمـة تجـار�ـة تمتلكهـا الشـ ــــــــــــطـب ال�ـ واملطـالبـة �شـ

 املدينة املنورة ��  تجار�ةال  ا�حكمة لدى منظورة  القضــــــــــية والزالت ،التجاري للمد�� عل��ا

 .النشرة هذه تار�خ ح�ى ه20/09/1443 تار�خو ) 439446277(  بالرقم

- 

 755,405 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة

قد إال أنھ و�حكم طبيعة عمل الشـركة وطبيعة معامال��ا مع الغ�� فإن الشـركة   ال يوجد قضـايا قانونية مرفوعة ضـد الشـركة كما �� تار�خ هذه النشـرة،

 أو مد�� عليھ، ومن شــــــــــــأن أي نتيجة ســــــــــــلبية فيما 
ً
ا �� دعاوى قضــــــــــــائية أخرى ســــــــــــواًء مدعيا

ً
يتعلق بإجراءات التقا�ــــــــــــىي واإلجراءات  تجد نفســــــــــــها طرف

 ع�� أعمال الشـركة ووضـعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املسـتقبلية. وال �سـتطيع الشـركة أن تتوقع �شـ�ل 
ً
دقيق حجم ت�لفة  التنظيمية التأث�� سـلبا

ائج ال��ائية لتلك الدعاوى أو األح�ام ال�ي تصـــــــــــدر ف��ا وما الدعاوى أو اإلجراءات القضـــــــــــائية ال�ي يمكن أن تقيمها أو تقام ضـــــــــــدها �� املســـــــــــتقبل أو النت

املســـــــــائل الز�و�ة والضـــــــــر�بية ونظام العمل واألخطاء    –ع�� ســـــــــبيل املثال ال ا�حصـــــــــر   –تتضـــــــــمنھ من �عو�ضـــــــــات وجزاءات. وقد �شـــــــــمل هذه الدعاوى  

ســـســـات. و�التا�� فإن أي نتائج ســـلبية ملثل هذه القضـــايا ســـتؤثر  والشـــ�اوى واألضـــرار األخرى ال�ي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أ�ـــخاص أو مؤ 

 �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� عمليات الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.

 التنفيذية لوائحھخاطر املتعلقة �عدم االل��ام بنظام السوق املالية و ا� 23.1.2

 حال  و��  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  املواز�ة  ستخضع الشركة �عد الت�جيل واإلدراج �� السوق 

  األسهم ع��  التداول  إيقاف وعقو�ات مثل  ت�اليف، ستتحمل لها، تخضع  ال�ي واألنظمة اللوائح  من  أي ��  التقيد ع��  الشركة مقدرة  عدم
ً
  أو إلغاء  مؤقتا

 .ور�حي��ا املا�� وأدا��ا عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� سل�ي  �ش�ل سيؤثر مما ال��امها؛ عدم حال �� الشركة أسهم إدراج
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 بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتا�خاطر املتعلقة  24.1.2

 أنظمة فشل  أو النظام �ا��يار األنظمة،  هذه   �عطل  �خاطر  الشركة  ُ�عّرض  مما  ،اومرافقه  اأعماله  إلدارة   املعلومات  تقنية  أنظمة  ع��  الشركة  �عتمد

 الالزمة  املاهرة  العمالة توفر عدم  أو  االتصال أخطاء  أو  ا�حرائق  أو الطبيعية ال�وارث  أو اإللك��ونية الف��وسات  أو  الشركة أنظمة اخ��اق  أو  ا�حماية

  حدوث   أو  وظائفها  ��  أعطال  أي   وجود  حال  ��  أو  وتطو�رها  املعلومات  تقنية  أنظمة  ع��  ا�حفاظ  ��  الشركة  فشلت و�ذا و�دار��ا، األنظمة هذه  لتشغيل

 . والتشغيلية املالية ونتائجها الشركة أعمال ع�� سل�ي  �ش�ل  ذلك  سيؤثر متكرر، إخفاق أو كب��  عطل

 والنمو  ا�خاطر املتعلقة باملشاريع ا�جديدة 25.1.2

الطاقة   فـي  التوسـع  جديـدة،  فـروع  افتتاح  ال ا�حصر:  املثـال  سـبيل  علـى�� النمو والتوسع �� مشاريعها وعالما��ا التجار�ة،  �عتمد الشركة �� اس��اتيجي��ا ع

م��ا ع��   املشــاريع، ذه هـ ذتنفيـ ��نو  الشـركة ب�ن تحول  ال�ي اتوالصعو� اتالعقب �عـض تواجـھ قـد و�التالـي اجـة،حا�  بسح  غ��هـا أواإلنتاجية للمعامل 

  سـلبا  سـيؤثر ممـا  ،منتجات الشركة علـى ءالالعمـ إقبـال بة،املناس واملواقع املناطـق ��دافسا مــة، الالز   ال��اخيــص علــى ا�حصــول  سبيل املثال ال ا�حصر:

 .املسـتقبلية وتوقعا��ـا عمليا��ـا ونتائج املالـي ووضعها الشـركة أعمـال علـى جوهـري  و�شـ�ل

 ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ��  26.1.2

(  إيجار  واتفاقيات  عقود  الشركة  أبرمت القسم  راجع   
ً
"3.13.1(فضال العقارات  )  الشركةقائمة  �ستأجرها  ال�ي  (و "  التجار�ة  "3.13.2القسم  قائمة ) 

وذلك  ، كما أبرمت اتفاقية استخدام برمجيات مع شركة دوك للتوصيل لتقنية املعلومات  )" �� هذه النشرة السكنية ال�ي �ستأجرها الشركةالعقارات  

  قدرة   عدم  �خطر  الشركة  تتعرض  وعليھ  منصة إلك��ونية تتيح للشركة إ�شاء تطبيق خاص ��ا الستقبال و�دارة وتوصيل طلبات عمال��ا. الستخدام

  ��  بما  األسباب  من  سبب  ألي  بال��اما��ا  الشركة   معها  تتعاقد  ال�ي  ا�جهات  تخل  وقد.  التعاقدية  بال��اما��ا  بالوفاء  رغب��ا  عدم  أو  معها  املتعاقدة   ا�جهات

   ذلك
ً
  السوق   ظروف  ظل  ��  حّدة   أك��   ا�جهات  هذه  مع  التعامل  عن  تنشأ  ال�ي  ا�خاطر  وتصبح  عمليا��ا،  �عطل  أو  املالية  مالء��ا  عدم  أو  إلفالسها  نتيجة

 ع��  معها املتعاقدة  األطراف أو الشركة قدرة  عدم حال و�� الشركة، تطلعات مستوى  ع�� ت�ون  سوف األطراف تلك بأن التأكيد يمكن ال كما .الصعبة

   سيؤثر  ذلك  فإن  املنازعات  لتلك  الشركة  وخسارة   قضايا،  أو  مستقبلية  منازعات  أي  وقوع  حال  ��  أو  العقود،  تلك  ببنود  االل��ام
ً
 املا��  مركزها  ع��  سلبا

 .التشغيلية ونتائجها النقدية وتدفقا��ا

 الشركة ألعمال منافسة ألعمال اإلدارة مجلس أعضاء / ا�حالي�ن املساهم�ن �عض بمزاولة املتعلقة خاطر ا� 27.1.2

منصب عضو مجلس إدارة �� شركة الغذاء النو�� شركة منافسة    املفدى   عمر  بن  عزام  /األستاذكما �� تار�خ هذه النشرة �شغل رئيس مجلس اإلدارة  

 اإلدارة   مجلس  لرئيس  السماح  ع��)  م2022/06/28  املوافق(  ه1443/11/29  بتار�خ  املنعقدة   العادية  غ��  العامة  ا�جمعية  وافقتألعمال الشركة، و 

  الشركة   لألعما  منافسة  أ�شطة  بممارسة  العميقان  عبدهللا  بن  فيصل  /األستاذ  واملساهم  اإلدارة   مجلس  ولعضو  املفدى  عمر  بن  عزام  /األستاذ

 املادة   بموجب  العادية  العامة  ا�جمعية  من  ترخيص  ع��  ل�حصول   منافسة  أعمال  ��  اإلدارة   مجلس  أعضاء  مشاركة  وتخضع  قادم،  لعام  ��ا  وال��خيص

ا  إدارة   مجلس  عضو  أي   ع��  و�فرض  الشر�ات،  نظام  من)  72(
ً
  الصلة،   ذات القرارات  ع�� التصو�ت  ��  املشاركة  عدم  للشركة  منافسة  أعمال  ��  مشار�

  ا�حالة  هذه   و��  للشركة،  منافسة  أعمال  ��  اإلدارة   مجلس  أعضاء  مشاركة  ع��  العامة  ا�جمعية  أو  اإلدارة   مجلس  يوافق  ال  أن  ا�حتملة  ا�خاطر  ومن

  مص�حة   أي   لديھ  �عد   لم  أنھ  تضمن  إجراءات  يتخذ   أن   أو  استقالتھ  يقدم  أن   املعاملة   تلك   ��  املص�حة  صاحب  �عت��   الذي  اإلدارة   مجلس  عضو  ع��  يجب 

  قرارات  �� تأث��  اإلدارة  مجلس أعضاء /  املساهم�ن  ولهؤالء املذ�ورة،  املص�حة عن الناشئة ا�حقوق  عن التنازل  أو املع�ي التعامل إ��اء املثال،  سبيل ع��

   الشركة
ً
  والشركة   ا�حالي�ن  املساهم�ن   ب�ن  �عاقدية   ترتيبات   أي  يوجد  وال  الشركة،  ��  اآلخر�ن   املساهم�ن  مصا�ح  مع   متفقة   مصا�حهم  ت�ون   ال  قد  وأحيانا

 .الشركة ألعمال منافس ي�ون  أو. املص�حة �� �عارض عنھ ينتج قد  �شاط ألي ا�حالي�ن املساهم�ن ممارسة عدم لضمان
   ا�حالي�ن  املساهم�ن  أو  التنفيذي�ن   كبار  أو  اإلدارة   مجلس  أعضاء من  أي  يكن  لم  هذه النشرة   تار�خ  ��  وكما

ً
  يخضع   تفاهم  أو  ترتيب  أو اتفاق  أي  ��   طرفا

 اإلدارة   مجلس  أعضاء  أي  املساهم�ن أو  هؤالء  امتثال  عدم   حال  و��  الشركة  بأعمال  يتعلق  فيما  مماثل  ال��ام  أو أي  املنافسة  من  يمنعھ  ال��ام  ألي  بموجبھ

 املستقبلية.  وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج الشركة ع�� أعمال وجوهري  سل�ي تأث��  عليھ سي��تب ذلك  فإن  املستمر اإلفصاح ملتطلبات

 ا�خاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  28.1.2

د�سم��    31كما ��  ر�ال سعودي  )  7,971,694(و) ر�ال سعودي  6,557,681و(  ) ر�ال سعودي3,973,895بلغ رصيد الذمم الدائنة التجار�ة للشركة (

) %13.01(  املطلو�اتع�� التوا��. وتمثل �سبة الذمم الدائنة التجار�ة من مجموع  م  2022يونيو    30  أشهر املن��ية ��الستة  وف��ة    م2021و  م2020

ع�� التوا��. مع اإلشارة إ�� أن ف��ة االئتمان  م  2022يونيو    30م وف��ة الستة أشهر املن��ية ��  2021م و2020د�سم��    31  كما ��)  %15.82(و  )%16.21و(

الشركة من سداد �امل ذممها الدائنة أو    قد ال تتمكنو�� حال تقادم الذمم الدائنة  يوم.    60يوم إ��    15قبل املوردين ت��اوح من  املمنوحة للشركة من  

سيؤثر  ما  سدادها �� املدة املتفق عل��ا مع املوردين، األمر الذي قد ُيصعب حصول الشركة ع�� اتفاقيات شراء بالدين �شروط مناسبة �� املستقبل م

 
ً
 و�ش�ل جوهري ع�� عمليا��ا التشغيلية ونتائجها املالية وتوقعا��ا املستقبلية. سلبا
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 وتطبيقات الشركة  ع�� تطبيقات التوصيل االعتمادر مخاط 29.1.2

ما �سبتھ مبيعـات الشـركة    إجما��مـن  تطبيقات التوصيل    شـ�لت�عتمد جزء من مبيعات الشركة ع�� تطبيقات التوصيل وتطبيقات الشركة حيث   

م ع�� 2022يونيو    30و  م2021يونيو    30وكما ��  م  2021د�سم��   31و  م2020د�سم��    31كما ��    )%41.49) و(%34.31) و(%39.52و(  )34.37%(

الشركة  ،التوا�� تطبيقات  مبيعات  ماموال)  وش�لت  وتطبيق  عنبة  الشـركة  إجما��  مـن    (تطبيق  (مبيعـات  �سبتھ  و(1.67و(  %)0.42ما   (%1.67% (

 راجع  م ع�� التوا��  2022يونيو    30م و2021يونيو    30م وكما ��  2021د�سم��   31م و 2020د�سم��    31كما ��      %)1.79و(
ً
(ملز�د من املعلومات فضال

  وعمالء تطبيقات الشركة  عمالء تطبيقات التوصيل  بيـن تختلـف الر�حيـة �سـب أن بالذكـر وا�جديـر ،) "عمالء الشركة" من هذه النشرة)3.5.2القسم (

املباشر البيع  املباشر  ر�حيـة  هامـش  إن  حيـث  ،وعمالء  الشركة  البيع  تطبيقات  خالل  من  طر�ق  هامـش  مـن   أعلـى  والبيع  عن  البيع  تطبيقات   ر�حية 

(ل.  التوصيــ  تطبيقــات  وت�اليف  عمولــة  �ســبب  ،التوصيل �سبتھ  ما  التوصيل  تطبيقات  عموالت  ش�لت  و(23.03حيث  و(%16.13)   (%22.92  (%

يونيو    30م و2021يونيو    30م وكما ��  2021د�سم��   31م و2020د�سم��    31كما ��  الشركة من تطبيقات التوصيل    مبيعاتمن إجما��   %)23.46و(

  ارتفعت  وأ ،ع�� حساب البيع املباشر أو البيع من خالل تطبيقات الشركة التوصيل من املبيعات تطبيقات  نصيب  ارتفع حــال وفــي. م ع�� التوا��2022

 أعمـال  علـى  جوهـري   و�شـ�ل  سـلبا  سـيؤثر  و�التالــي  ركة،شلل  ةالر�حي  شهوامــ  علــى  سل�ي  �ش�ل  ســيؤثر  هــذا  فــإن  ،عموالت تطبيقات التوصيل  �ســبة

 .املســتقبلية وتوقعا��ــا عمليا��ـا ونتائـج املالـي ووضعهـا الشـركة

 ا�خاطر املتعلقة �عدم وجود إدارة مراجعة داخلية  30.1.2

، ومن أهم مهام إدارة املراجعة الداخلية، إصدار تقار�ر دور�ة إ�� �جنة املراجعة ه النشرة يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية ح�ى تار�خ هذال  

وتطبيق  ت�خص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات ا�خاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، وال�ي ��دف للتنبيھ ع�� أهم ا�خاطر �ش�ل فوري  

و�الرغم من �عاقد الشركة مع شركة مراجعة داخلية للقيام بأعمال التدقيق الداخ�� إال خاطر.  اإلجراءات الت�حيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك ا�

مما سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� جودة ومخرجات    املتعاقد معها أو عدم رغب��ا بالوفاء بال��اما��ا التعاقدية  ةعدم قدرة ا�جهأ��ا قد تتعرض �خاطر  

م إ�شاء أو تفعيل إدارة املراجعة الداخلية، فإن الشركة ست�ون معرضة �خاطر �شغيلية و�دار�ة ومالية ورقابية  و�� حال استمرار عدأعمال الشركة.  

لية وتوقعا��ا  ال سيما �عد إدراج أسهم الشركة �� السوق املالية السعودية املواز�ة، وهو ما سي�ون لھ أثر سل�ي وجوهري ع�� نتائج أعمال الشركة املا

 املستقبلية.

 التنفيذية�� اإلدارة   باملناصب الشاغرةخاطر املتعلقة ا� 31.1.2

 راجع القسم (  منصب شاغر �� اإلدارة التنفيذية وهو منصب مدير إدارة ا�خدمات املش��كةكما �� تار�خ هذه النشرة يوجد لدى الشركة  
ً
)  4.4(فضال

املنصب و�ت�لفة مناسبة للشركة   هذا"اإلدارة التنفيذية" �� هذه النشرة). و�� حال تأخر الشركة �� إيجاد موظف من ذوي ا�خ��ة والكفاءة العالية لشغل  

ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشركة ونتائجها املالية  فإن ذلك من شأنھ التأث�� ع�� قدرة الشركة تنفيذ اس��اتيجي��ا و�دارة أعمالها و�التا�� التأث�� �

 وتوقعا��ا املستقبلية. 

 ا�خاطر املتعلقة باالعتماد ع�� املوظف�ن غ�� السعودي�ن  32.1.2

أعمال الشركة  إجما�� املوظف�ن �� الشركة، مما قد يؤثر ع�� نتائج    ن%) م82.91(السعودي�ن  ش�لت �سبة املوظف�ن غ��  م  2022  يونيو  30كما �� تار�خ  

هارات وا�خ��ات  ووضعها املا�� ونتائجها التشغيلية �ش�ل سل�ي إذا لم تتمكن من ا�حافظة ع�� �وادرها من غ�� السعودي�ن أو إيجاد بدالء ع��م بنفس امل

ا ز�ادة �� �سبة سعودة القطاع؛ مما  املطلو�ة أو �� حال حدوث أي �غ�� �� سياسات ولوائح ونظم وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية نتج ع��

يؤثر �ش�ل  يصعب معھ أن تحافظ الشركة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية. مما يتسبب �� ز�ادة الت�لفة املالية ع�� الشركة والذي من شأنھ أن  

 مالها وأر�احها ونتائج عمليا��ا.سل�ي وجوهري ع�� أع

ع�� التوا��، وقد م  2022يونيو    30�  وكما �م  2021وم  2020د�سم��    31كما ��    موظف  )587(و  )462) و(213السعودي�ن (بلغ عدد املوظف�ن غ��  وقد  

ر�ال سعودي    )969,095و(،  ) ر�ال سعودي3,251,667) ر�ال سعودي، و(1,881,245بلغ إجما�� قيمة رسوم املقابل املا�� للموظف�ن غ�� السعودي�ن (

 . ع�� التوا��م 2022يونيو  30م وكما �� 2021م و2020د�سم��  31كما �� 

 من القرارات ال�ي ��دف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل �� اململكة العر�ية السعودية، وال�ي اشتملت ع�� إقرار
ً
رسوم إضافية   أقرت ا�ح�ومة عددا

 من  
ً
 عن �ل موظف غ��  400م، و�واقع أر�عمائة (01/01/2018مقابل �ل موظف غ�� سعودي �عمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
) ر�ال سعودي شهر�ا

 عام 600(  ستمائةإ��  زادت م،  2018سعودي عام 
ً
 عام  800( ةثمانمائم ثم 2019) ر�ال سعودي شهر�ا

ً
  إ��  أدى الذي األمر .م2020) ر�ال سعودي شهر�ا

  �ش�ل   سيؤثر  الذي  األمر  عام،  �ش�ل  الشركة  ت�اليف  ��  ز�ادة   و�التا��  السعودي�ن،  غ��   موظف��ا  مقابل  الشركة  ستدفعها  ال�ي  ا�ح�ومية  الرسوم  ز�ادة 

 . عمليا��ا ونتائج املا�� وأدا��ا أعمالها ع�� سل�ي
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   ا�ح�ومة  أقرت  فقد   ذلك  إ��  باإلضافة
ً
  أصبحت   وال�ي)  املرافق�ن  رسوم(  السعودي�ن   غ��   املوظف�ن   ومرافقي  لتا���  اإلقامة  وتجديد   إصدار  رسوم   أيضا

   نافذة 
ً
   ،م01/07/2017  من  اعتبارا

ً
   ارتفعت  أ��ا  علما

ً
   سعودي  ر�ال)  200(  مائ�ي  من  تدر�جيا

ً
) 400(  أر�عمائة  إ��  لتصل  م،2017  عام  ��  تا�ع  ل�ل  شهر�ا

  سعودي ر�ال
ً
  من  عائلتھ عن السعودي غ��  املوظف سيتحملها ال�ي اإلقامة وتجديد إصدار  رسوم �� الز�ادة  فإن وعليھ م،2020 عام �� تا�ع ل�ل شهر�ا

  حدث   ما  و�ذا  أقل،  ف��ا  املعيشة  ت�لفة  ت�ون   أخرى   دول   ��  للعمل  توجهھ  إ��  يؤدي   أن   شأنھ  من  الذي  األمر  عليھ،  املعيشة  ت�لفة  ز�ادة   إ��  تؤدي   أن   املمكن

  غ��  املوظف�ن عن الت�اليف تلك  تحمل  إ�� يضطرها قد  الذي  األمر السعودي�ن، غ��  موظف��ا ع�� ا�حافظة ��  صعو�ة الشركة فستواجھ  األمر هذا  مثل

  ��  ز�ادة  إ�� سيؤدي الذي األمر السعودي�ن، غ��  بموظف��ا ا�خاصة  األجور  رفع طر�ق عن مباشرة  غ��  بطر�قة أو مباشر، �ش�ل م��ا جزء أو السعودي�ن

 . عمليا��ا ونتائج املا�� وأدا��ا أعمالها ع�� سل�ي  تأث��  لھ سي�ون  و�التا�� الشركة، ت�اليف

تار�خ    �� أنھ   
ً
أيضا بالذكر  (املوافق  18/03/1442وا�جدير  العر�ية 04/11/2020ه  اململكة   �� االجتماعية  والتنمية  البشر�ة  املوارد  وزارة  أطلقت  م) 

جاذب وتمك�ن    السعودية، مبادرة تحس�ن العالقة التعاقدية، وال�ي �س��دف دعم رؤ�ة وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �� بناء سوق عمل

العودة وتنمية الكفاءات البشر�ة وتطو�ر بيئة العمل، حيث تقدم املبادرة ثالث خدمات رئيسة، ��: خدمة التنقل الوظيفي، وتطو�ر آليات ا�خروج و 

ط حقوق  ترا��  محددة  ضوابط  ضمن  ا�خاص  القطاع  منشآت   �� الوافدين  العامل�ن  جميع  املبادرة  خدمات  و�شمل  ال��ائي،  العالقة  وا�خروج  ر�� 

م. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل  2021مارس  14ح�� التنفيذ ��  ودخلت املبادرة التعاقدية وشروط التعاقد ب�ن صاحب العمل والعامل الوافد، 

ل سر�ان العقد شر�طة  الوافد االنتقال لعمل آخر عند ان��اء عقد عملھ دون ا�حاجة ملوافقة صاحب العمل، كما تحدد املبادرة آليات االنتقال خال

العمالة غ��   االل��ام بف��ة اإلشعار والضوابط ا�حددة. و�ناًء عليھ عند دخول هذه املبادرة ح�� التنفيذ ال تضمن الشركة أن تحافظ ع�� �وادرها من

ملشار إل��ا أعاله، و�ذا لم تتمكن الشركة  اآلليات ا  آخر وفقالسعودية وتجديد عقودهم �شروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إ�� االنتقال إ�� عمل  

الت�لفة املالية من ا�حافظة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية أو إيجاد بدالء ع��م بنفس املهارات وا�خ��ات املطلو�ة، فإن ذلك سيؤدي إ�� ز�ادة  

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ونتائجه
ً
 ا املالية وتوقعا��ا املستقبلية. ع�� الشركة والذي من شأنھ التأث�� سلبا

 ا�خاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غ�� املتوقع لألعمال  33.1.2

 بما عوامل لعدة  كب��ة نتيجة �شغيلية �خاطر عرضة الشركة و�عت��  التشغيلية للنشاط،  عمليا��ا استمرار �ش�ل رئي�ىي ع��  الشركة   مبيعات�عتمد  

العالقة أو األعطال   الطبيعية ال�وارث ذلك �� �� األنظمة ا�ح�ومية ذات  �غ��ات  أو  التشغيلية  املفاجئة وصدور   الطاقة إمداد توقف أو  باألنظمة 

وقدرة الشركة ع�� �سليم  �� �عطل عملية التشغيل   أو ��ا، العاملة القوة أو بمرافق الشركة كب��  ضرر  إ�حاق �� ا�خاطر تلك تتسبب وقد والكهر�اء،

 وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي �ش�ل التأث��  و�التا�� الشركة �خسائر، تكبد عل��ا ي��تب مما ،منتجا��ا

 املستقبلية

 )19 - ا�خاطر املتعلقة بجائحة ف��وس كورونا (كوفيد 34.1.2

 
ً
املستجد والذي بدأ  )  19-�وفيد(  �ورونا  ف��وس   جائحة  تف�ىي   تبعات  عن  الناتجة  ك�ل  العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد   ع��  السلبية  للتأث��ات  نظرا

ذلك من القرارات الصادرة من ا�جهات ا�ختصة    صاحب  وما  العالم،  أنحاءم بداية من الص�ن ومن ثم �� جميع  2019بالتف�ىي منذ أواخر شهر د�سم��  

 وال�ي  ،)19-�وفيد(  املستجد  �ورونا   ف��وس  جائحة  انتشار  من  وا�حد  للتصدي  الوقائية  والتداب��   االح��از�ة  جراءاتباململكة العر�ية السعودية �شأن اإل 

  بالتجزئة  البيع ومعارض التسوق  مراكز و�غالق اململكة ومحافظات مدن  �عض �� ال�امل أو ا�جزئي التجول  بحظر: ا�حصر ال املثال سبيل ع�� تقت�ىي

 وسيارات  وا�حافالت الداخ�� الط��ان رحالت  جميع �عليقو  ذلك، وغ��  �عد عن بالعمل �عضها الزام أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

  املقيم�ن  واملعتمر�ن ا�حجاج جميع ع�� مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  امل�جد وز�ارة  العمرة  ألغراض الدخول  و�عليق ،والقطارات  األجرة 

 الغذائية   املواد  بيع  محال  باستثناء  داخلها  األ�شطة  وجميع  التجار�ة  ا�جمعات  �غالقو   مدين�ي مكة املكرمة واملدينة املنورة   ز�ارة   من  ملنعهم  اململكة  ��

 .  والصيدليات

) MERSومتالزمة الشرق األوسط التنفسية ()  COVID-19كما سي��تب ع�� تف�ىي أي مرض من األمراض املعدية م��ا ع�� سبيل املثال ف��وس �ورونا (

) �� منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سل�ي وجوهري ع�� اقتصاد  SARS) ومتالزمة العدوى التنفسية ا�حادة (HINI(  اإلنفلونزاوف��وس  

 اململكة وعمليات الشركة. 

أو ا�حد من    نال يمك إيقاف   �� (  انتشارضمان أن اإلجراءات املو�حة أعاله سوف تنجح  لهذه  COVID-19ف��وس �ورونا  �� اململكة. كما سي�ون   (

االقتصاد السعودي وع�� ثقة املستثمر�ن واألعمال لف��ة يصعب التنبؤ ��ا، مما سيؤثر بدوره و�ش�ل سل�ي وجوهري  اإلجراءات آثار سلبية وجوهر�ة ع��  

 ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. 
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اململكة و�� با�� دول العالم، فإن الشركة ست�ون  ) أو �� حال تف�ىي أي أمراض معدية أخرى ��  COVID-19ف��وس �ورونا (  انتشاركما أنھ و�� ظل  

 ع�� �عض املواد األولية ال�ي �ش����ا الشركة من موردين   أومعرضة �خاطر انقطاع األعمال، و�ش�ل خاص قد ي�ون هنالك �عليق  
ً
تأخ�� أو التأث�� سلبيا

 ع�� استمرار العمليات ا
ً
 إلنتاجية ملصنع الشركة.  خارجي�ن �� دول متأثرة بالف��وس، مما سيؤثر سلبيا

العدوى و�صابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص �� عدد املوظف�ن �� �افة إدارات الشركة بما ��    انتشاركما أنھ و�� حال  

ج الشـركة و�ضعـف قدر��ـا علـى إنتـاج  مـن شـأنھ أن �عطـل إنتـاذلك �� إدارات اإلنتاج أو سيؤدي إ�� تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما  

 أو اإلل��ام بمتطلبا��ا التعاقدية.  كميـات �افيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة 

النشرة  هذ  تار�خ  ح�ى  الو�اء  هذا  الن��اء   متوقع  تار�خ  دال يوج  أنھ  وحيث  يمك��  الشركة  فإن ه    ا�خسائر   حجم  تقدير  أو  عمليا��ا  تأثر  عدم  ضمان   اال 

  هذه  عن الناجمة
ً
 . املستقبلية عمليا��ا  ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال ع��  جوهري  و�ش�ل ا�جائحة وتبعا��ا �� املستقبل مما سيؤثر سلبا

35.1.2    
ً
 ا�خاطر املتعلقة �عدم قدرة الشركة ع�� توف�� القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبال

ات الشركة للقيام  ع�� توسيع أعمالها وأدا��ا املستقب�� ع�� عدة عوامل من بي��ا القدرة ع�� توف�� القوى العاملة لتلبية احتياج �عتمد قدرة الشركة  

 يلبخططها املستقب
ً
و�ش�ل جوهري    ة، و�ذا لم تتمكن الشركة من توف�� القوى العاملة ال�افية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجا��ا فإن ذلك سيؤثر سلبا

 و�ش�ل جوهري ع�� ع�� نجاح الشركة �� تنفيذ ا�خطط املستقبلية للتوسع �� األعمال و�التا�� 
ً
 نتائج أعمالها وتوقعا��ا املستقبلية. التأث�� سلبا
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 ا�خاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي �عمل فيھ الشركة  2.2

 ا�خاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  1.2.2

املثال ع�� و�شمل، عام �ش�ل اململكة �� االقتصادية باألوضاع تتعلق ال�ي العوامل من عدد للشركة ع�� املتوقع املستقب�� األداء �عتمد  ال سبيل 

ويعتمد ونحو  الفرد دخل  ومتوسط  ا�ح�� الناتج  ونمو الت�خم عوامل ا�حصر، النفط   ع�� أسا�ىي �ش�ل وا�جزئي الك�� اململكة اقتصاد ذلك. 

النفط تحدث مواتية غ��  تقلبات أي فإن وعليھ اإلجما��، ا�ح�� الناتج من كب��ة  حصة ع�� �سيطر تزال ال وال�ي النفطية اعاتوالصن أسعار   �� 

  التأث��  شأنھ من والذي ا�ح�ومي، اإلنفاق معدالت عام وع�� اململكة �ش�ل اقتصاد ونمو خطط ع�� وا�جوهري  املباشر أثرها سي�ون لها
ً
 ع�� سلبا

  الشركة املا��، أداء
ً
 ا�ح�ومي.  اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية �� وا�خاص ا�ح�ومي واستثمارات القطاع�ن الس�ا�ي النمو استمرار ف��ا بما أخرى  عوامل عدة  اقتصاد اململكة ع�� نمو استمرار �عتمد كما

الشركة   أعمال ع�� وجوهري  سل�ي سيؤثر �ش�ل و�التا�� االقتصاد ع��  كب��  تأث��  لھ سي�ون  العوامل  هذه  من أي ��  سل�ي �غي��  أي فإن لذا التحتية،

 ونتائجها املالية وتوقعا��ا املستقبلية. 

 ا�خاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة 2.2.2

  تؤثر   كما  السوق،  ��  األخرى   الشر�ات  مع  فّعال  �ش�ل  املنافسة  ع��  الشركة  قدرة   باستمرار  ضمان  يوجد  وال  قو�ة،  تنافسية  بيئة  ��  الشركة  �عمل

  يؤدي   مما  ، التطورات  هذه   مواكبة��    االستمرار  ع��   قادرة   غ��   الشركة  ت�ون   وقد   املا��،   أدا��ا  ع��   كب��   �ش�ل   واملنافس�ن  القطاع   ��  املتسارعة  التطورات

  التأث��  و�التا�� السوق  �� الشركة حصة خفض إ��
ً
 . ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية جوهري  و�ش�ل سلبا

 ا�خاطر املتعلقة �عدم االستقرار السيا�ىي واالقتصادي �� منطقة الشرق األوسط   3.2.2

  اقتصاد   ع��   بدورها  تؤثر  ال�ي  العاملية  االقتصادية   للظروف   باإلضافة  اململكة   ��  السائدة   والسياسية  االقتصادية  الظروف  ع��   للشركة  املا��  األداء  �عتمد

  سل�ي   �ش�ل  يؤثر   قد  مما  النفط،  أسعار  ��  تقلبات   تحدث   وقد.  للمملكة  ا�ح��  الناتج  إجما��  من   األك��   النصيب  يحتل   النفط  قطاع  يزال  وال   .اململكة

  تحديات   اململكة  تواجھ  كما.  األخ��ة   األعوام  خالل   تباطؤ   شهد  اململكة  ��  االقتصادي   النمو   معدل  أن  بالذكر  وا�جدير.  اململكة  اقتصاد   وجوهري ع�� 

 عليھ  سي��تب  الذي  أي  األمر  اململكة،  اقتصاد  وجوهري ع��  سل�ي  تأث��   العوامل  هذه   �جميع  ي�ون   وقد.  الس�ا�ي  النمو  معدالت  ��  النس�ي  باالرتفاع  تتعلق

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��  وجوهري  سل�ي تأث�� 

  الظروف   أن   يضمن  ما  هناك  و�ضافة إ�� ذلك �عا�ي العديد من الدول �� منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سيا�ىي وأم�ي �� الوقت الراهن، وليس

   تؤثر  لن  أخرى   دول   ��  أو  الدول،  تلك   ��  والسياسية   االقتصادية
ً
  ع��   أو  ف��ا  املباشر   األجن�ي  االستثمار  أو  اململكة  اقتصاد  ع��   جوهري   و�ش�ل  سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� وجوهري   سل�ي  �ش�ل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجھ اململكة �� املال أسواق

 ذلك،   ��  بما  األوسط،  الشرق   ��  أخرى   دول   أية  أو/و  اململكة  ��  القانونية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  البيئة  ��   متوقعة  غ��   ك��ى   �غي��ات  أي  شأن  من

  من  وغ��ها  التكنولوجية  والتحوالت  البطالة  معدالت  وارتفاع  واإلعسار  االقتصادي  والر�ود  األسواق  ��  العادية  التقلبات  ا�حصر،  ال  املثال  سبيل  ع��

 . املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��  وجوهري   سل�ي �ش�ل   تؤثر أن التطورات،

 ا�خاطر املتعلقة بنظام الشر�ات   4.2.2

اإلجراءات والتداب�� لالل��ام ال�ي يتوجب ع�� الشركة االل��ام ��ا. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ    الشر�ات �عض املتطلبات النظامية  يفرض نظام

��  بمثل هذه املتطلبات وال�ي من املمكن أن تؤثر ع�� خطة أعمالها أو �ستغرق وقت طو�ل. كما فرض نظام الشر�ات ا�حا�� عقو�ات أشد صرامة ع

دي، وتضاعف تلك العقو�ات �� حال  ) ر�ال سعو 500,000) إ�� (213مخالفة أح�امھ وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة  

)؛ و�التا�� فإن الشركة ست�ون  214تكرار ا�خالفات خالل ثالث سنوات من تار�خ ا�حكم عليھ بتلك ا�خالفات وذلك حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة  

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركةعرضة إ�� مثل هذه العقو�ات �� حال عدم ال��امها بتلك القواعد واألح�ام، والذي من شأنھ التأث�
ً
ووضعها   � سلبا

 املا�� ونتائج عمليا��ا.
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 ا�خاطر املتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشر�ات   5.2.2

   م)،13/02/2017ه (املوافق  16/05/1438 وتار�خ)  8-16-2017(  رقم  القرار  بموجب  جديدة   الشر�ات  حوكمة  الئحة  الهيئة  مجلس  أصدر
ً
  ع��  بناءا

- 1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    م)،11/11/2015ه (املوافق  28/01/1437وتار�خ    3/م  رقم  املل�ي  باملرسوم  الصادر  الشر�ات  نظام

 . م)14/01/2021هـ (املوافق 01/06/1442وتار�خ  07-2021

  �ش�ل   تطبيقها  حال  ��  أنھ  إال  هذه النشرة،  تار�خ  ��  كما  ملواز�ةا  السوق   ��  املدرجة  للشر�ات  اس��شادية  �عت��   الشر�ات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وع��

التنفيذية  و�جانھ  مجلس اإلدارة   وفهم  استيعاب  مدى  ع��  �عتمد  �حيح  �ش�ل  ا�حوكمة  تطبيق  ��  الشركة  نجاح  فإن  إلزامي   ��   والعامل�ن  واإلدارة 

 الذي  األمر  املالية،  السوق   هيئة  ِقبل  من  ا�جزائية  للمخالفات  عرضة  ست�ون   فإ��ا  بذلك  ال��ام الشركة   عدم  حال  و��   واإلجراءات،  القواعد  لهذه   الشركة

 .عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي تأث��  لھ سي�ون 

 جديدة  وقوان�ن أنظمة صدور  أو/و ا�حالية والقوان�ن باألنظمة التقيد �عدم ا�خاطر املتعلقة 6.2.2

ئة السوق  وهي إلشراف عدد من ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر وزارة الشؤون البلدية والقرو�ةتخضع الشركة  

التجارة  ووزارة  البيئة  املالية  و�شهد  اململكة.   �� والسياسات  والتعاميم  واللوائح  األنظمة   �� التغي��ات  �خاطر  الشركة  تخضع  بالتا��  التشريعية  ، 

نظمة مرتفعة.  والتنظيمية �� اململكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح، وال�ي يتم تطو�رها وتحسي��ا �ش�ل مستمر. و�عت�� ت�اليف االل��ام لهذه األ 

إ�� تك لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي  أو  أو إصدار قوان�ن  اللوائح ا�حالية  أو  �غي��ات ع�� األنظمة  بد الشركة ملصروفات مالية و�� حال إدخال أي 

السلطات    إضافية غ�� متوقعة ألغراض تتعلق باالل��ام بتلك اللوائح وتلبية اش��اطات هذه القوان�ن، أو قد تخضع للعقو�ات والغرامات ال�ي تفرضها

 و�ش�ل جوه
ً
ري ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا ومركزها اإلشرافية ا�ختصة �� حال عدم ال��امها لهذه اللوائح واألنظمة �ش�ل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. 

 ا�خاطر املتعلقة بضر�بة القيمة املضافة 7.2.2

% ع�� 5م. و�فرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت اململكة بإصدار نظام ضر�بة القيمة املضافة والذي دخل ح�� النفاذ بتار�خ  

والذي   15% إ�� 5% من املضافة القيمة ضر�بة �سبة ز�ادة  اململكة ح�ومة قررت وقد وارد �� النظام، خدمات وذلك حسب ما هو عدد من املنتجات وا� 

  تطبيقها   وطر�قة  املضافة  القيمة  ضر�بة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات  املنشآت  ع��  يتع�ن  فإنھ  و�التا��،  م من هذا العام،2020  يوليو  شهر  بدأ تطبيقھ من

  التغي��ات   مع  التكيف  الشركة  ع��  يتع�ن  ذلك،  ع��  و�ناءً .  العالقة  ذات  ا�ح�ومية  ا�جهاتإ��    ا�خاصة  تقار�رها  تقديم  عل��ا  سيتع�ن  كما.  حسا��ا  وكيفية

  الشركة، وقد أدى   أعمال  ع��  املضافة  القيمة  ضر�بة  نظام   تطبيق  وتأث��   ليمها،و�س  تحصيلها  �شمل   وال�ي  املضافة،  القيمة  ضر�بة تطبيق  عن  الناتجة

، مما يؤثر ع�� قرار املس��لك بالشراء  �� ذلك منتجات الشركة  بما  واملنتجاتالبضائع    معظم  أسعار  ز�ادة   إ�� اململكة  ��  املضافة  القيمة  ضر�بة  تطبيق

 
ً
  املضافة،  القيمة بضر�بة متعلقة حالية اع��اضات أو . وال يوجد �� الوقت ا�حا�� أي مطالباتاألسعار و�التا�� التأث�� ع�� مبيعات الشركة الرتفاعنظرا

مما   الغرامات أو عقو�ات أو يؤدي إ�� اإلضرار �سمع��  اسوف ُ�عرضهالشركة،  من قبل إدارة    نظام الضر�بةإن أي ان��اك أو تطبيق خاطئ لومع ذلك ف

 من الت�اليف واملصار�ف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�ىي للشرك
ً
، مما سي�ون لھ منتجا��اومستوى الطلب ع��  ة  س��يد أيضا

 .بليةووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستق الشركةع��  وجوهري  تأث�� سل�ي

 ا�خاطر املتعلقة بالتقلبات �� العرض والطلب  8.2.2

،  يتأثر قطاع الشركة، كغ��ه من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب �� السوق. لذلك، فإن عدم تكيف مستو�ات اإلنتاج مع الهبوط ا�حاد للطلب 

القطاع �ش�ٍل عام، و�التا�� سيؤثر ع�� أداء الشركة ونتائج عمليا��ا  سيؤثر ع�� إنتاجية الشر�ات ومستو�ات البيع لد��ا، والذي سيؤثر بدوره ع�� أداء  

 ها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.ومركز 
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 ا�خاطر املتعلقة بتغي�� آلية احتساب الز�اة وضر�بة الدخل  9.2.2

 م) الـذي ُيلزم الشـــــــــــــرـ�ات05/12/2016ه (املوافق 05/03/1438ه بتـار�خ 6768/16/1438أصــــــــــــــدرت هيئـة الزـ�اة والضـــــــــــــر�بـة وا�جمـارك التعميم رقم  

وا�خليجي�ن   الســــــعودية املدرجة �� الســــــوق املالية بحســــــاب الدخل والز�اة ع�� أســــــاس جنســــــية املســــــاهم�ن وامللكية الفعلية ب�ن املواطن�ن الســــــعودي�ن

املالية خاضـــــــعة بوجھ عام  الشـــــــر�ات املدرجة �� الســـــــوق وغ��هم ع�� النحو الوارد �� "نظام تداوال�ي" �� ��اية العام. وقبل إصـــــــدار هذا التعميم، �انت 

 لنظامها األسـا�ـىي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسـهم
ً
املدرجة �� تحديد وعاء الز�اة. و�ان من  لدفع الز�اة أو الضـر�بة ع�� أسـاس ملكية مؤسـسـ��ا وفقا

ــنة املن��ية ��  ــ2016د�ســـــم��  31املقرر تطبيق هذا التعميم �� الســـ ولكن أصـــــدرت هيئة الز�اة والضـــــر�بة وا�جمارك خطا��ا  .نوات الالحقة لذلكم والســـ

د�ســــــــــم��  31يقت�ــــــــــىي تأجيل تنفيذ التعميم للســــــــــنة املالية املن��ية ��  م) الذي17/01/2017ه (املوافق 19/04/1438ه بتار�خ 12097/16/1438رقم 

وا�جمارك توج��ا��ا فيما يتعلق بآليات و�جراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا م والسـنوات ال�ي تل��ا. و��� أن ُتصـدر هيئة الز�اة والضـر�بة  2017

ال يزال قيــد النظر، وكــذلــك القواعــد ال�ي تفرض ضـــــــــــــر�بــة الــدخــل ع�� جميع املقيم�ن غ��  التعميم بمــا �� ذلــك املتطلبــات ال��ــائيــة ال�ي يجــب الوفــاء ��ــا

�غض    غ�� املقيم�ندرجة وال�ي تطبق ضــــــر�بة االســــــتقطاع ع�� توزيعات األر�اح ا�خاصــــــة باملســــــاهم�ن  امل ا�خليجي�ن املســــــاهم�ن �� الشــــــر�ات الســــــعودية

الشــــركة بتقييم األثر املا�� لهذا التعميم واتخاذ ا�خطوات ال�افية لضــــمان االل��ام بھ حيث أ��ا شــــركة مســــاهمة مقفلة   النظر عن جنســــيا��م. ولم تقم

 أو �� حــال تكبــدت الشـــــــــــــركــة ت�ــاليف إضــــــــــــــافيــة التخــاذ  ســـــــــــــعودي�ن، و�� حــا مملوكــة من مســــــــــــــاهم�ن
ً
ل �ــان األثر املــا�� لهــذا التعميم حــال تطبيقــھ كب��ا

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية. ا�خطوات
ً
 الالزمة لضمان االل��ام بھ فسيؤثر ذلك سلبا

 سبب سوء األوضاع االقتصادية املس��لك �  بإنفاقا�خاطر املتعلقة  10.2.2

البطالة   ومعدالت  الفائدة   ومعدالت  االق��اض  ع��  املس��لك�ن  قدرة   ذلك  ��  بما ا�خارجة عن سيطرة الشركة،  االقتصادية  العناصر  ��  التقلبات  تؤثر  قد

  اس��الك   وت�اليف  م)2020يوليو    1ابتداًء من  %،  15% إ��  5ومستو�ات الرواتب ومستو�ات الضرائب (كضر�بة القيمة املضافة، ال�ي تم ز�اد��ا من  

املواد والذي بدورها تؤثر �ش�ل سل�ي ع�� مستوى الدخل املتاح    لبعض  -   جزئي  أو  �امل  �ش�ل  سواءً  -  السعودية  ا�ح�ومة  دعم  و�لغاء  والكهر�اء،  املياه 

  منتجات   ع��  الطلب  و�التا�� التأث�� �ش�ل سل�ي ع��  املنتجات)  لإلنفاق وع�� مستو�ات انفاق املس��لك�ن (بما �� ذلك اإلنفاق االختياري ع�� مختلف

   ذلك  سيؤثر  الشركة. إن أي تراجع �� أعداد املس��لك�ن أو مستو�ات إنفاقهم،
ً
ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��    جوهري   و�ش�ل  سلبا

 وتوقعا��ا املستقبلية. 
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 املطروحةاألسهم با�خاطر املتعلقة  3.2

 ا�خاطر املتعلقة بالتذبذبات ا�حتملة �� سعر السهم  1.3.2

 �عد الطرح،  الشركة  ألسهم  السو��  السعر  ي�ون   ال  قد
ً
  األسهم،   سوق   ظروف:  ا�حصر  دون   م��ا  العوامل   من  العديد  �سبب  كب��   �ش�ل   يتأثر  وقد  مستقرا

 وا�حلل�ن   ا�خ��اء  تقديرات  أو  رؤ�ة  ��  التغ��   للسوق،  جدد  منافس�ن  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  ع��  القدرة   عدم  الشركة،  أداء  ضعف

 .اس��اتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج �عمليات يتعلق منافس��ا من أي أو  للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق 

 ا�خاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2.3.2

  توقعها يمكن ال للشركة األداء و�يانات املستقبلية النتائج إن
ً
  التطور  ع�� الشركة وقدرة  إنجازات أن إذ. �� هذه النشرة  املوجودة  عن تختلف وقد فعليا

  التعرف   املساهم  ع��  يجب  ال�ي  ا�خاطر  إحدى  �عت��   والنتائج  البيانات  دقة  عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ال  وال�ي  الفعلية  النتائج  تحدد  من  ��

 . االستثماري  قراره  ع�� تؤثر ال ح�ى عل��ا

 ا�خاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 3.3.2

  التأث�� إ�� ذلك يؤدي أن ا�حتمل فمن املستقبل، �� جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال �� 
ً
 ملكّية �سبة تد�ي أو السوق  �� السهم سعر ع�� سلبا

 .ا�ح�ن ذلك �� ا�جديدة  األسهم �� استثمارهم عدم حال �� الشركة �� املساهم�ن 

 ا�خاطر املتعلقة بتوزيع أر�اح �حام�� األسهم  4.3.2

  واحتياطا��ا  الرأسمالية واالحتياجات ا�جيد املا�� مركزها ع�� وا�حافظة الشركة ر�حية بي��ا من العوامل من عدد  ع�� املستقبل �� السهم أر�اح �عتمد

  املستقبل   ��  السهم  ر�حية  انخفاض   إ��  الشركة  مال  رأس   ز�ادة   تؤدي  قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع   للشركة  املتوفرة   االئتمانية  والقوة   للتوزيع  القابلة

   األسهم  من  أك��   عدد  ع��  توزع  سوف  الشركة  أر�اح  أن  خلفية  ع��
ً
،   توزع  سوف  األسهم  ع��  أر�اح  أية  بأن  الشركة  تضمن  ال.  مالها  رأس   لز�ادة   نتيجة

ً
  فعليا

 ( .للشركة األسا�ىي النظام عل��ا ينص معينة وشروط لقيود األر�اح توزيع يخضع . معينة سنة أي  �� سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما
ً

  القسم  راجع  فضال

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

 املساهم�ن ا�حالي�ن �عد الطرحا�خاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل  5.3.2

 أو مع مساهم�ن آخر�ن من السيطرة ع�� القرارات والتصرفات ال�ي تتطل 
ً
ب موافقة  �عد االن��اء من عملية الطرح، قد يتمكن املساهمون ا�حاليون معا

إلدارة، وز�ادة رأس املال أو تخفيضھ، و�صدار عمليات االندماج واالستحواذ و�يع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس ا  -بما �� ذلك دون حصر    -املساهم�ن  

مصا�ح أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األر�اح، أو أي �غي�� �� الشركة. و�� حال �شأت ظروف تتعارض ف��ا مصا�ح املساهم�ن ا�حالي�ن مع  

اهمون ا�حاليون سيطر��م ع�� الشركة بطر�قة تؤثر مساه�ي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساه�ي األقلية �� وضع ليس �� صا�حهم، وقد يمارس املس

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� أو نتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 
ً
 سلبا

 ا�خاطر املرتبطة �عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  6.3.2

 ولم �سبق وجود سوق ما�� لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي ت
ً
أكيدات �شأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة �عد  ال يوجد حاليا

ذلك ع�� سعر السهم، و�ذا لم يتطور سوق �شط لتداول أسهم الشركة    سيؤثر  مما الطرح وجود عرض أو طلب محدود ع�� ي��تب وقد إدراج الشركة،

 فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة �ش�ل سل�ي وكب��. 

 ببيع عدد كب�� من األسهم �� السوق املواز�ة �عد عملية الطرح ا�خاطر املرتبطة 7.3.2

 علـى السـعر السـو�� ل
ً
و�عـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، . ألسـهمإن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة �عــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبا

 مــن تار�ــخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق املاليـة، وقـد يـؤدي بيـع أي مـن  ) 12(سـوف يخضـع كبــار املســاهم�ن لفتــرة حظــر مد��ــا 
ً
اثنــي عشــر شــهرا

 ع�� سـوق أسـهم الشـركة، و�التا�� قـد ينتـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر  املسـاهم�ن الكبار لعـدد كب�� من األسـهم �عـد ان��ـاء فتـرة ا�حظـ
ً
ر إلـى التأثيـر سـلبا

 و�شـ�لالسـو�� لألسـهم، والـذي سـيؤثر 
ً
 .جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عمليا��ا وتوقعا��ا املسـتقبلية سـلبا
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 االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية�عدم تحقيق متطلبات  ا�خاطر املتعلقة 8.3.2

النظاميــة   سـنت�ن حسـب النظـام ا�حالـي للسـوق املاليـة) علـى إدراجهـا فـي (يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية �عــد مــرور الفتــرة 

 علــى   اســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق املاليــة وعــن الســوق املاليــة الســعودية (تــداول)السـوق املواز�ـة، وذلــك �عــد  
ً
بنــاءا

ة فــي السـوق املواز�ـة إلـى السـوق الرئيسـية، فـي  قواعــد طــرح األوراق املاليــة واالل��امــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج، واملتعلقــة بانتقــال الشــر�ات املدرجــ

الشــر  الهيئـة علـى  قـد تفرضهـا  أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية  تلـك املتطلبـات  مـن اسـتيفاء  الشـركة  تمكـن  الســوق، فــإن حـال عـدم  أو  كة 

ـية، و�مـا أن السـوق املواز�ـة حتـى تار�ـخ �شـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر ف��ـا التــداول علــى  الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيسـ

سـي و�التالـي  الرئيسـية،  السـوق  فـي  أقـل منـھ  سـي�ون  والســيولة  اليومــي  التــداول  فــإن حجــم  فقــط،  املؤهليــن  سـهم املســتثمر�ن  سـيولة  علـى   
ً
سـلبا ؤثر 

 و�شـ�ل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عمليا��ــا وتوقع
ً
 .ا��ــا املســتقبليةالشـركة وقيم��ـا السـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبا

 مخاطر رغبة الشركة �� االستمرار �� السوق املواز�ة 9.3.2

لقواعد ذات الصلة قد ت�ون الشركة مستوفية للشروط ا�خاصة باالنتقال إ��  �عد الطرح �� السوق املواز�ة، و�عد م�ىي الف��ة النظامية بموجب ا

�ى تار�خ �شرة السوق الرئيسية، ولك��ا ترغب �� االستمرار كشركة مدرجة �� السوق املواز�ة وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. و�ما أن السوق املواز�ة ح

املؤهل�ن فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سي�ون أقل منھ �� السوق الرئيسية و�التا�� اإلصدار �� سوق يقتصر ف��ا التداول ع�� املستثمر�ن  

 ع�� سيولة سهم الشركة وقيمتھ السوقية. 
ً
 التأث�� سلبا

 ا�خاطر املتعلقة �سيولة أسهم الطرح 10.3.2

  ال يوجــد
ً
  الشــركة  أســهم لتــداول  ومســتمرة  فعالــة ســوق  وجــود �شــأن تأكيــدات أي  يوجــد وال الشــركة، أســهم لتــداول  مالــي ســوق  وجــود �ســبق ولــم حاليــا

 سـل�ي  �شـ�ل  الشـركة  أسـهم  تـداول   وسـعر  سـيولة   علـى  ســيؤثر  ذلــك  فــإن  الشــركة،  أســهم  لتــداول   �شــط  ســوق   يتطــور   لــم   و�ذا  الطــرح،  فتــرة   ان��ــاء  �عــد

  سـيؤثر والـذي وكبيـر،
ً
 .املستقبليةوتوقعا��ــا  عمليا��ــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشــركة أعمــال جوهــري ع�� و�شــ�ل سـلبا

 ا�خاطر املتعلقة بتوزيع األر�اح 11.3.2

 املـال  رأس  ومتطلبـات  النقديـة،  التدفقـات  املالـي،  والوضـع  املسـتقبل،  فـي  األر�ـاح  تحقـق  م��ـا  العوامـل  مـن  العديـد  علـى  املسـتقبل  فـي  األر�ـاح  توزيـع  �عتمـد

 ع��   أر�اح  توزيع  مـن  الشـركة  تتمكـن  ال  وقـد  أخـرى،  عوامـل  عـدة   إلـى  إضافـة  للتوزيـع،  القابلـة  الشـركة  واالحتياطـات  ماليـة  الـرأس  والنفقـات  العامـل،

تمو�ل    اتفاقيات �� حال إبرام الشركة أي    ذلـك  إلـى  باإلضافـة  األر�ـاح،  تلـك  توزيـع  علـى   املسـاهم�ن  يوافـق  ال  أو  اإلدارة،  مجلس  يو�ىي   ال  وقـد  املسـاهم�ن 

 .  التمو�ليةا�جهة  قبــل مــن بذلــك للقيــام خطيــة موافقــة علــى ا�حصــول  �عــد إال أر�ــاح أي توزيــع من مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة

 السـيولة مسـتوى  تأثـر أو الشـركة أر�ـاح فـي  انخفـاض عل��ـا ي��تـب قــد متوقعــھ  غيــر جديــدة  ال��امــات أو مصار�ــف الشــركة تتكبــد قــد أخــرى، ناحيــة ومــن

 الشـركة،  أسـهم  علـى  املتوقـع  العائـد  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد  ذلـك  فـإن  و�التالـي  ا�عدامـھ،  أو  األر�ـاح  توزيـع  انخفـاض  إلـى  يـؤدي  قـد   الـذي  األمر  لد��ـا،  النقدية

  بمبلـغ   يتعلـق  فيمـا  ضمـان  أي   تقــدم  ال  الشــركة  أن  بالذكــر  ا�جديــر  ،للمساهم�ن   املتوقعــة  العائــدات  علــى  سـل�ي وجوهــري   �شـ�ل   سـيؤثر  الـذي  األمر

  مـن   وملز�د.  للشركة  األسا�ىي  النظام  ��  عل��ا  منصوص  معينة  وضوابط  لشروط  األر�اح  توزيع   و�خضع   معينـة،  سـنة  أي  ��  سـيدفع   الذي  التوزيعـات

 العوامـل   هـذه   فـإن  ذكـره   تـم  مـا  علـى  و�نـاء.  النشـرة   هـذه  مـن "األر�ـاح  توزيـع  سياسة) "5(  القسـم  مراجعـة  الرجـاء  ، األر�ـاح  توزيـع  سياسـة  حـول   التفاصيـل

 .املسـتقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائـج املالـي ووضعهـا الشـركة أعمـال علـى جوهـري  و�شـ�ل سـلبا سـتؤثر
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   3

  نبذة عن الشركة 1.3

بموجب    الغذائية  للمنتجات  نفوذ  شركة مقفلة  مساهمة  شركة   �� "املصدر")  أو  الشر�اء("الشركة"  (املوافق 26/03/1443بتار�خ    قرار  ه 

رقم  و م)،  01/11/2021 الوزاري   ه 18/04/1443  وتار�خ)  718(  رقم  الوزاري   والقرار  ،)م09/11/2021  املوافق(  ه04/04/1443  وتار�خ)  683( القرار 

برأس مال    .الر�اض  بمدينة  الصادر)  م09/02/2016  املوافق(  ه01/05/1437  وتار�خ)  1010441682(  رقم  التجاري   وال�جل،  )م23/11/2021  املوافق(

) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة 2,400,000وأر�عمائة ألف (  مليون�ن��  ) ر�ال سعودي، مقسم إ24,000,000(  أر�ع وعشرون مليون قدره  

 ودية.) ر�االت سع10�ل سهم م��ا عشرة (

 12471الرمز ال��يدي  2747ص.ب.   –الر�اض   – الن�هة  –أبو�كر الصديق  و�تمثل عنوان الشركة الرئي�ىي كما هو مذ�ور �� ال�جل التجاري �� طر�ق 

 اململكة العر�ية السعودية 

a.  تار�خ الشركة وأهم التطورات �� هي�ل رأس مالها 

 صـدر" أو"  الشـركة(" شـركة نفوذ للمنتجات الغذائية  تأسـسـت
ُ
بموجب  " القابضـة نفوذ شـركة" اسـم  تحت  محدودة  مسـؤولية  ذات  كشـركة البداية  ��")  امل

  املوافق (  ه 01/05/1437  وتــار�خ)  1010441682(  رقم  التجــاري   ال�ـــــــــــــجــل  �موجــبو م) 14/01/2015ه (املوافق 04/04/1437عقــد التــأســـــــــــــيس بتــار�خ  

موزعة ب�ن    حصــــــة،)  10,000( أالف  عشــــــرة إ��  مقســــــم  ســــــعودي ر�ال)  100,000(  ألف مائة قدره مال  و�رأس  الر�اض،  بمدينة الصــــــادر)  م 09/02/2016

%) والشــــــــر�ك/ عبدالعز�ز عبدهللا إبراهيم الفائز  95) حصــــــــة و�نســــــــبة ملكية وقدرها (9,500�عدد ( نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشــــــــقاري الشــــــــر�ك / 

  .) ر�االت سعودية10%)، قيمة �ل حصة عشرة (5) حصة بنسبة ملكية وقدرها (5,000�عدد (

 الغذائية تجاتللمن نفوذ شركة"  إ�� الشركة اسم �غي�� الشر�اء قرر ) م10/11/2020 املوافق( ه1442/ 03/ 25 و�تار�خ ." 

   بالبيع عن �امل حصصھ �� رأس مال الشركة    نورة بنت عبدالرحمن براهيم الشقاري م) تنازل الشر�ك /  25/03/2021ه  (املوافق  1442/ 08/ 12و�تار�خ

�� الشركة كما تنازل الشر�ك / عبدالعز�ز عبدهللا إبراهيم الفائز    شر�اء جدد  )9�سع (  ) ر�االت سعودية إ��10) حصة قيمة �ل حصة (95,000والبالغة (

 .أحد الشر�اء التسعة ا�جدد ) حصة إ��400عن جزء من حصصھ �� الشركة والبالغة (

 شركة   إ��  محدودة  وليةمسؤ   ذات  شركة  من  الشركة  تحول   ع��  املوافقة  باإلجماع  الشر�اء  قرر )  م2021/ 11/ 01  املوافق(  ه26/03/1443  و�تار�خ  

  قيمة   سهم)  2,400,000(   ألف  وأر�عمائة  مليونان  إ��  مقسم  سعودي  ر�ال)  24,000,000(   مليون   وعشرون  أر�ع  ورفع رأس مال الشركة إ��  مقفلة  مساهمة

 ورصيد   اإلضا��  املال  رأس   رصيد  طر�ق  عن)  23,900,000(  البالغة  بالز�ادة  الوفاء  وتم  عادية،  أسهم  وجميعها   سعودية  ر�االت)  10(  عشرة  م��ا   سهم  �ل

 الشر�ات  ��جل  الشركة  قيد  وتم،  دالشر�اء ا�حالي�ن لصا�ح شر�ك مؤسس وشر�اء جدكما جرت �عض التنازالت من املساهم�ن لصا�ح    املبقاة،  األر�اح

  ه 18/04/1443  بتار�خ  وتار�خ)  718(  رقم  الوزاري   والقرار  ،)م2021/ 09/11  املوافق(  ه1443/ 04/04  وتار�خ)  683(  رقم  الوزاري   القرار  بموجب  املساهمة

   .الر�اض بمدينة الصادر) م09/02/2016 املوافق( ه1437/ 01/05 وتار�خ) 1010441682( رقم التجاري  وال�جل ،)م2021/ 23/11 املوافق(
 

 

) سهم عادي مدفوعة 2,400,000(مليون�ن وأر�عمائة ألف ) ر�ال سعودي، مقسم إ�� 24,000,000(أر�عة وعشر�ن مليون  ا�حا�� الشركة مال رأس يبلغ

   .) ر�االت سعودية10القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم عشرة (
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   الشركةالطبيعة العامة ألعمال  2.3

ال�جل   بموجب  �شاطها  الشركة  (تمارس  رقم  وتار�خ  1010441682التجاري  (املوافق  01/05/1437)  بمدينةم)  09/02/2016ه    . الر�اض  الصادر 

  الشعبية   ا�حلو�ات  صناعة بأنواعها،  الفطائر صناعة  اآللية،  ا�خابز بواسطة  ومنتجاتھ  ا�خ��   صناعةوتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري ��  

  املواد   مخازن   والعطارة،  والتوابل  وال�ن  للمكسرات  بالتجزئة  البيع  السكر�ة،  وا�حلو�ات  ا�خابز  ملنتجات  بالتجزئة  البيع  أنواعها،  بمختلف  والشرقية

 .الطعام خدمات يقدمون  الذين املتعهدين أ�شطة ا�خدمة، مع املطاعم ا�جافة، الغذائية

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

 الصناعات التحو�لية. •

 تجارة ا�جملة والتجزئة، و�صالح املركبات ذات ا�حر�ات والدراجات النار�ة. •

 أ�شطة خدمات اإلقامة والطعام. •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم. •

 النقل والتخز�ن.  •

 العقار�ة والعلمية والتقنية. األ�شطة  •

 أ�شطة ا�خدمات اإلدار�ة امل�اتب املت�املة. •

 الفنون وال��فيھ والتسلية. •

 التشييد والبناء.  •

 الزراعة وا�حراجة وصيد األسماك.  •

 التعدين واستغالل ا�حاجر. •

 إمدادات الكهر�اء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •

 ة النفايات ومعا�ج��ا.إمدادات املياه وأ�شطة الصرف الص�� و�دار  •

 املعلومات واالتصاالت. •

 التعليم. •

 . االجتما��أ�شطة �حة اإل�سان والعمل  •

 أ�شطة ا�خدمات األخرى. •

 

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

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

والذي ال بتطلب    ، وترخيص املنشأة الغذائية الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواءوزارة الصناعة وال��وة املعدنية  ال��خيص الصنا�� الصادر من 

، وستعلن    إل�شائھخطة العمل ومخططات املصنع الذي تخطط الشركة    اعتماد�شاط الشركة ا�حا�� استخراجها، وسيتم استخراجها عند  
ً
مستقبال

 عن أي تطورات ��ذا الشأن عند  
ً
 أ�شط��ا   الشركة  تمارس  ال�ي  ال��اخيص  حول   املعلومات  من  وملز�د(  اإلجراءات الداخلية والنظامية  اكتمالالشركة الحقا

  بموج��ا
ً
 ).النشرة  هذه  ��" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية) "3( القسم راجع  فضال

  .وا�حلو�ات التجزئة لألغذية بما �شمل امل�جنات�� البيع ب هذه النشرة كما �� تار�خ  ا�حا�� الفع�� و�تمثل �شاط الشركة

ال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات ) "ال�جالت التجار�ة للشركة وفروعها" من هذه النشرة، فإنھ  3.10باستثناء ما تم اإلشارة إليھ �� القسم (

 مهمة ح�ى تار�خ هذه النشرة.  ة جديد
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   نظرة عامة ع�� أعمال الشركة  3.3

  قطاع األغذية��    السعودية، حيث أن الطلب امل��ايد�� مجالها �� اململكة العر�ية  واملتم��ة  من الشر�ات الرائدة    شركة نفوذ للمنتجات الغذائية�عت��  

إنتاج و�يع �شكيلة متنوعة من  عمليات الشركة الرئيسية ��    وكما ت��كز�ان السبب �� تأسيس الشركة.    القطاعوجود الفرص الكب��ة ��    باإلضافة إ��

والطلب امل��ايد  سريع  ال  باالنتشارتم��ت    تمتلكها الشركة  بما �شمل ا�حلو�ات وامل�جنات بأنواعها وذلك من خالل عدة عالمات تجار�ة  املواد الغذائية

�� السوق وارتفاع    املتسارعةحرصت الشركة ع�� تطو�ر منتجا��ا لتواكب التطورات  . ومنذ التأسيس  املنتجات املتم��ة ال�ي تقدمها هذه العالماتع��  

 الشركة: . وفيما ي�� م�خص لنشاط وقطاعات أعمالأذواق املس��لك�ن

 للعالمات التجار�ة قطاعات األعمال 1.3.3
ً
 وفقا

) عالمات تجار�ة 6منتجا��ا، و�� (  وتقديمقطاعات وعالمات تجار�ة تمتلكها وتقوم من خاللها ببيع    ستةع��    االعتياديةسياق أعمالها  �عتمد الشركة ��  

 مو�حة �� ا�جدول أدناه:
 قطاعات الشركة ): 9( رقم ا�جدول 

 الوصف  العالمة /القطاع

 عنبة
 ومم��ة  حديثة تقديم وطرق  فر�دة  بنكهات العنب وورق  ا�حا�ىي من متنوعة �شكيلة القطاع هذا  خالل من الشركة تقدم

 مناطق ومدن الر�اض والقصيم ومكة املكرمة. �ل من  �� منتشرة  بيع منفذ )34د (عد  خالل من تقدمها

 ماموال
 حديثة و�غليف تقديم ووسائل متنوعة وأش�ال  بنكهات الطازجا�حال الشع�ي  و�يع بإنتاج القطاع هذا  خالل من الشركة تقوم

 وحائل.  مناطق ومدن الر�اض والقصيم ومكة املكرمة �� �ل من منتشرة  بيع منفذ  )29د (عد خالل من للمس��لك�ن وجاذبة

 أفضل مائة
 من وحديثة متنوعة بطرق  وا�حلو�ات امل�جنات من  املنتجة األسر منتجات  و�يع بتسو�ق القطاع هذا  خالل من الشركة تقوم

 . مناطق ومدن الر�اض والقصيم�� �ل من  منتشرة  بيع منفذ )13د (عد عدة  خالل

 لقمة وردية
فاخرة  تقديم وطرق  وأحجام صغ��ة  فر�دة  بنكهات  ا�حلو�ات واملوا�ح من متنوعة �شكيلة القطاع هذا  خالل من الشركة تقدم

 الر�اض. مدينة ��  منتشرة  بيع فذامن )4د (عد واملناسبات. لالحتفاالتومم��ة مناسبة 

 الب�ح الذه�ي 
��  منتشرة  بيع  منفذ )15د (عد خالل من الشعبية الشرقية ا�حلو�ات من متنوعة �شكيلة القطاع هذا  خالل من الشركة تقدم

 مناطق ومدن الر�اض والقصيم. �ل من 

 د�ان لقيمات
  خالل من املس��لك�ن تجذب ومتنوعة مم��ة  تقديم بطرق " اللقيمات" منتج و�يع بإنتاج القطاع هذا  خالل من الشركة تقوم

 .الر�اض مدينة �� متواجدة ) منفذ 2عدد (

 شركةال: املصدر

 معامل الشركة  2.3.3

ملنتجا��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر    �� العملية اإلنتاجية والتحض�� األو��   ع�� معاملها  باالعتماد�� قطاعات أعمالها وعالما��ا التجار�ة  تقوم الشركة  

 مو�حة �� ا�جدول أدناه: معامل ) 4(، و�� منتجات املعمول والكبة وورق العنب
 معامل الشركة م�خص عن  :)10( رقم ا�جدول 

 اإلنتاج اليومي  املنتجات 2املساحة م املوقع  املعمل 

كما   القيمة الدف��ية

 م  2022يونيو  30�� 

 (ر�ال سعودي) 

 معمل العالمة التجار�ة عنبة  
�� امللك   –الر�اض 

 فيصل 
360 

 )قطعة( 46,275 منتجات عنبة
1,551,635 

 (كجم) 218 صلصات 

معمل العالمات التجار�ة 

أفضل  مائة  عنبة و

��   –الر�اض 

 األندلس 
200 

 (قطعة) 105,018 منتجات عنبة
1,551,636 

 (طبق) 68 منتجات أفضل مائة 

معمل العالمات التجار�ة 

 ماموال والب�ح الذه�ي 

��   –الر�اض 

 الفيحاء 
300 

 )قطعة( 121,500 منتجات ماموال والب�ح الذه�ي 
2,157,601 

 (كجم) 155 صلصات 

معمل العالمة التجار�ة عنبة  

 القصيم -

 –بر�دة  –القصيم 

 �� الرحاب 
650 

 (قطعة) 48,271 منتجات عنبة
1,091,907 

 كجم)(  55 صلصات 

 املصدر: الشركة 
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 مشاريع تحت التنفيذ   3.3.3

 مشاريع الشركة تحت التنفيذم�خص عن  :)11( رقم ا�جدول 

 طبيعة املشروع  املوقع املشروع  اسم

إجما�� الت�لفة  

 املتوقعة

 (ر�ال سعودي)

مصادر  

 التمو�ل

�سبة 

اإلنجاز  

ا�حالية 

 (%) 

تار�خ  

 استكمال

املشروع  

 املتوقع

الرصيد  

كما �� 

يونيو   30

 *م2022

فرع عنبة  

 وماموال ومعمل 

املدينة املنورة  

طر�ق  –

 البخاري 

 عنبة التجار�ة للعالمة فرع إ�شاء

  ماموال التجار�ة والعالمة

 .الفروع خلف معمل إ�� باإلضافة

650,000 
تمو�ل 

 �ي اذ
80% 

الر�ع الرا�ع 

 م 2022
0 

فرع عنبة  

وماموال  

 ومستودع 

املدينة املنورة  

 طر�ق ال�جرة –

 عنبة التجار�ة للعالمة فرع إ�شاء

  ماموال التجار�ة والعالمة

 خلف مستودع إ�� باإلضافة

 . الفروع

580,000 
تمو�ل 

 �ي اذ
70% 

الر�ع الرا�ع 

 م 2022
0 

 الشركة املصدر: 

 م. 2022يونيو  30م لذا ال يوجد لها رصيد كما �� 2022*تم بدأ العمل �� إ�شاء الفروع أعاله �� شهر يوليو 

  



 

 
28 

 �� املعامل اإلنتاج

  التوصيل

 فروع العالمات التجار�ة للشركة

 التوصيلتطبيقات  البيع املباشر

 التوصيل

 العمالء

 العمالء

 

 التوصيل والبيع 
يصالها إ�� الفروع ومنافذ البيع،  نقل مجهزة وم��دة مخصصة لألغذية إل �عد تجه�� املنتجات �� املعامل، تقوم الشركة بنقل األغذية بواسطة سيارات  

 .أو من خالل تطبيقات الشركة ومن ثم يتم البيع للعمالء من خالل التسليم املباشر �� منفذ البيع أو من خالل تطبيقات التوصيل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 املصدر: الشركة

 

 

 

 

 

 

 

  

 : آلية العمل �� الشركة1الش�ل رقم 
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 الشركة وكبار املوردين مبيعاتتوزيع  4.3

 وفق قطاعات الشركة     بيعاتامل 1.4.3

��  الستة    ف��ة لو   م2021و  م2020  للعام�ن  األعمال  قطاعات  وفق  للشركة  بيعات امل  تفاصيل  التا��  ا�جدول   يو�ح املن��ية  م 2021يونيو    30أشهر 

 :  التوا�� ع�� م2022و
 م. 2022م و 2021يونيو   30أشهر املن��ية ��  الستةم وف��ة 2021و م 2020 األعمال للعام�نوفق قطاعات  بيعاتتفاصيل امل  ):12( رقم ا�جدول 

العالمة القطاع /   

م 2020د�سم��  31 م 1202د�سم��  31  م1202 يونيو  30  م2202 يونيو  30   

 املبيعات

ر�ال (

) السعودي   

النسبة 

من  

 املبيعات

 املبيعات

ر�ال (

) السعودي   

النسبة 

من  

 املبيعات

 املبيعات

ر�ال (

) السعودي   

النسبة 

من  

 املبيعات

 املبيعات

ر�ال (

) السعودي   

النسبة 

من  

 املبيعات

 2.87% 3,890,290 12.89% 10,430,298 8.29% 16,303,925 46.34% 24,114,403 الب�ح الذه�ي 

 0.27% 363,908 1.39% 1,122,220 0.79% 1,563,107 5.10% 2,653,730 د�ان لقيمات

 48.31% 65,563,344 47.36% 38,317,719 46.74% 91,901,032 36.49% 18,989,522 عنبة

* ماموال  - - 33,726,082 %17.15 4,688,110 %5.79 38,085,986 %28.06 

* *أفضل مائة  6,279,625 %12.07 52,790,112 %28.85 26,355,833 %32.57 25,280,574 %18.63 

* وردية** لقمة  - - 327,869 %0.17 - - 2,397,337 %1.77 

* آخرى*** إيرادات  - - 6,806 %0.003  -  - 141,474 %0.10 

 100.00% 135,722,913 100.00% 80,914,179 100.00% 196,618,933 100.00% 52,037,280 اإلجما�� 

 الشركة : املصدر

ــة املســــتحوذ عل��ا 11/03/2021(املوافق ه  28/07/1442*بتار�خ  م) اســــتحوذت الشــــركة ع�� مؤســــســــة معمولة ل�حلو�ات (ماموال)، وقامت الشــــركة بتعديل ال�ــــجل التجاري للمؤســــســ

 لها.
ً
 لتصبح فرعا

 والبالغة  95ع�� حصــــص مســــيطرة بلغت   باالســــتحواذقامت الشــــركة  م)  16/11/2020ه (املوافق 01/04/1442*بتار�خ *
ً
ــابقا ــافة ل�حصــــص ال�ي تملكها ســ % من إجما�� رأس  5% باإلضــ

 مال شركة أفضل مائة، لتصبح العالمة التجار�ة أفضل مائة مملوكة بال�امل للشركة.

ــــــركـة بـافتتـاح أول فرع لعالم��ـا التجـار�ـة "لقمـة03/11/2021ه (املوافق 20/05/1442**بتـار�خ  * ــــ قـامـت الشـــ ورديـة" داخـل مـدينـة الر�ـاض، لـذا لم يتم تحقيق أي إيراد للعالمـة كمـا ��    م) 

 م.2020العام 

 بيع �عض املواد ا�خام الزائدة عن ا�حاجة خالل الف��ة الزمنية للدورة اإلنتاجية. إيرادات***�� عبارة عن *
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 عمالء الشركة 2.4.3

(تطبيق عنبة وتطبيق   وعمالء تطبيقات الشركة  يو�ح ا�جدول التا�� تصنيف عمالء الشركة ما ب�ن عمالء تطبيقات التوصيل وعمالء البيع املباشر 

تقوم ع��    عمالء تطبيقات التوصيل ، مع اإلشارة إ�� أن العالقة مع  م2022و  م2021  يونيو   30  كما ��و ،  م2021وم  2020د�سم��    31  كما ��  ماموال)

 أساس أوامر وطلبات الشراء املباشرة: 
 قائمة كبار عمالء الشركة :)13( رقم ا�جدول 

 اسم العميل 

 م2022 يونيو  30 م2021 يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 بيعاتامل

(ر�ال 

 سعودي) 

�سبة من  

 بيعاتامل

 بيعاتامل

 (ر�ال سعودي) 

�سبة من  

 بيعاتامل

 بيعاتامل

 (ر�ال سعودي) 

�سبة من  

 بيعاتامل

 بيعاتامل

 (ر�ال سعودي) 

�سبة من  

 بيعاتامل

عمالء تطبيقات  

 التوصيل 
17,883,802 %34.37 77,695,550 %39.52 27,764,294 %34.31 56,307,742 41.49% 

عمالء البيع  

 املباشر
33,933,212 65.21 % 115,633,805 58.81 % 51,796,580 64.01 % 76,985,274 56.72 % 

عمالء تطبيقات  

(تطبيق   الشركة

عنبة وتطبيق  

 * ماموال) 

220,266 0.42 % 3,289,578 1.67 % 1,353,305 1.67% 2,429,897 1.79 % 

 100.00% 135,722,913 100.00% 80,914,179 100.00% 196,618,933 100.00% 52,037,280 اإلجما�� 

 ةاملصدر: الشرك

 راجع ا�خطر رقم  برسوم خدمة الستالم و�دارة الطلبات وتوصيلها لعمال��ا (ملز�د من بتار�خ ف��ا الشركة  اش��كت�� عبارة عن منصة إلك��ونية مملوكة لطرف خار�� *
ً
املعلومات فضال

 "ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ��" من هذه النشرة).   2.1.26

 كبار املوردين  3.4.3

مع اإلشارة إ��   التوا��.  ع��م  2022وم  2021يونيو    30وكما ��  م  2021م و2020د�سم��    31للشركة كما ��    وردينامل  بكباريو�ح ا�جدول التا�� قائمة  

 أن جميع املوردين للشركة أطراف مستقلة.
 م 2020د�سم��  31كما ��  موردينقائمة أك�� خمسة  ):14( رقم ا�جدول 

 اسم املورد 

 م 2020د�سم��  31 طبيعة العالقة

 �عاقدية / غ�� �عاقدية
   املش��يات

 (ر�ال سعودي) 

ت�لفة املبيعات النسبة من 

(%) 

 %4.42 1,191,568 أوامر شراء مباشرة  1مورد 

 %5.28 1,424,425 أوامر شراء مباشرة    2مورد 

 %13.55 3,654,271 أوامر شراء مباشرة  3مورد 

 %1.61 434,408 أوامر شراء مباشرة  4مورد 

 %2.17 584,883 أوامر شراء مباشرة  5مورد 

 27.03% 7,289,555 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة
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 م 2021د�سم��  31موردين كما �� قائمة أك�� خمسة  ):15( رقم ا�جدول 
 

 اسم املورد 

 م 2021د�سم��  31 طبيعة العالقة

 �عاقدية / غ�� �عاقدية
   املش��يات

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة من ت�لفة املبيعات (%) 

 %8.34 8,101,705 شراء مباشرة أوامر  1مورد 

 %4.55 4,419,347 أوامر شراء مباشرة    2مورد 

 %7.63 7,414,962 أوامر شراء مباشرة  3مورد 

 %2.82 2,743,307 أوامر شراء مباشرة  4مورد 

 %1.85 1,796,999 أوامر شراء مباشرة  5مورد 

 25.19% 24,476,320 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة

 

 م 2021يونيو  30موردين كما �� قائمة أك�� خمسة  ):16( رقم ا�جدول 

 اسم املورد 

 م2021يونيو  30 طبيعة العالقة

 �عاقدية / غ�� �عاقدية
   املش��يات

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة من ت�لفة املبيعات (%) 

 7.89% 3,395,198 أوامر شراء مباشرة  1مورد 

 6.28% 2,702,170 أوامر شراء مباشرة    2مورد 

 4.03% 1,734,543 أوامر شراء مباشرة  3مورد 

 2.81% 1,208,271 أوامر شراء مباشرة  4مورد 

 2.12% 912,457 أوامر شراء مباشرة  5مورد 

 23.13% 9,952,639 اإلجما�� 

 شركةال: ملصدرا

 

 م 2022يونيو  30موردين كما �� قائمة أك�� خمسة  ):17( رقم ا�جدول 

 اسم املورد 

 م2022يونيو  30 طبيعة العالقة

 �عاقدية / غ�� �عاقدية
   املش��يات

 (ر�ال سعودي) 

النسبة من ت�لفة املبيعات 

(%) 

 3.96% 2,509,447 أوامر شراء مباشرة  1مورد 

 6.70% 4,252,365 أوامر شراء مباشرة    2مورد 

 4.30% 2,726,823 أوامر شراء مباشرة  3مورد 

 2.82% 1,789,350 أوامر شراء مباشرة  4مورد 

 2.41% 1,528,940 أوامر شراء مباشرة  5مورد 

 20.19% 12,806,925 اإلجما�� 

 شركةال: ملصدرا
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 رؤ�ة الشركة  5.3

 ف��ا ع�� املستوى اإلقلي�ي ثم العاملي.  واالستثمارأن تصبح شركة نفوذ للمنتجات الغذائية الشركة الغذائية األو�� �� ابت�ار العالمات التجار�ة املم��ة 

b.  رسالة الشركة 

 .مستمر �ش�ل اإلقلي�ي و ا�ح�� السوق  �� ومم��ة  قو�ة تجار�ة وعالمات منتجات تقديم •

 . رغباتھ تلبية �� والتم��  واحتياجاتھ املس��لك لسلوك العميق الفهم خالل من الشركة عمالء إسعاد •

  العامةاس��اتيجية الشركة  6.3

 مبتكرة  تجار�ة عالمات سلسلة وامتالك الغذائي ا�جال �� االستثمار ع�� ال��ك��  •

 .تنافسيتنا و�عزز  العميل  تطلعات ت��ر مبتكرة  تجار�ة وعالمات منتجات تقديم •

 .ا�جودة  وتحس�ن الت�لفة وتخفيض اإلنتاجية لرفع التشغي�� التم��  لتحقيق املستمر التطو�ر  •

  منح طر�ق وعن للشركة التا�عة وال�حابية ا�حقيقية بالفروع  التوسع طر�ق عن العر�ي  وا�خليج اململكة مناطق جميع �� ا�جغرا�� التوسع •

 .للشركة اململوكة التجار�ة للعالمات  الفر�شايز

 نوا�� القوة واملزايا التنافسية للشركة  7.3

 تنفيذي ع�� مستوى عا�� من اإلح��افية وا�خ��ة �� القطاع. فر�ق 

 املالءة واألداء املا�� ا�جيد . 

 مم��ة  وخدمة مبتكرة  منتجات. 

 .اإلنتشار الواسع وتزايد الطلب ع�� منتجات الشركة 

 بأول. القطاع �� التطورات مواكبة 
ً
 أوال
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 وفروعها   ال�جالت التجار�ة للشركة 8.3

 ال�جالت التجار�ة للشركة وفروعها ):18( رقم ا�جدول 

 اسم الشركة
االسم  

 التجاري 
 املدينة

رقم ال�جل  

 التجاري 
 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار  النشاط 

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 (رئي�ىي)الغذائية 

نفوذ  شركة

للمنتجات 

 الغذائية

 1010441682 الر�اض

 اآللية، ا�خابز بواسطة ومنتجاتھ ا�خ�� صناعة

 الشعبية ا�حلو�ات  صناعة بأنواعها، الفطائر صناعة

  ملنتجات بالتجزئة البيع أنواعها، بمختلف  والشرقية

  بالتجزئة البيع السكر�ة، وا�حلو�ات ا�خابز

 املواد مخازن  والعطارة، والتوابل وال�ن للمكسرات

  أ�شطة ا�خدمة،  مع املطاعم ا�جافة، الغذائية

 الطعام  خدمات يقدمون  الذين املتعهدين

ه  1437/ 01/05

(املوافق 

 م) 2016/ 09/02

ه  1445/ 01/05

(املوافق 

 م) 2023/ 13/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة أفضل  

 مائة للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1010470546 الر�اض

ه  1437/ 04/08

(املوافق 

 م) 2016/ 11/05

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة قهوة 

البيت العر�ي 

 التجار�ة 

 والتوابل والعطارة البيع بالتجزئة للمكسرات وال�ن  1010935109 الر�اض

ه  1439/ 02/06

(املوافق 

 م) 2018/ 17/02

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة قهوة 

البيت العر�ي 

 التجار�ة 

 البيع بالتجزئة للمكسرات وال�ن والتوابل والعطارة  1010928171 الر�اض

ه  1439/ 19/03

(املوافق 

 م) 2017/ 07/12

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2023/ 09/03

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة قهوة 

البيت العر�ي 

للتعبئة 

 والتغليف 

 1010935108 الر�اض
�عبئة السوائل �� زجاجات بما �� ذلك املشرو�ات  

 واألغذية

ه  1439/ 02/06

(املوافق 

 م) 2018/ 17/02

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة حقل 

ورقة عنب 

لتقديم  

 الوجبات 

 البوف��ات (الكف��يات)  1010480895 الر�اض

ه  1440/ 02/04

(املوافق 

 م) 2018/ 10/12

ه  1448/ 24/04

(املوافق 

 م) 2026/ 06/10

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة لقمة 

لتقديم  وردية 

 الوجبات 

 1010689438 الر�اض
املطاعم مع ا�خدمة، البوف��ات (الكف��يات)، أ�شطة 

 الوجبات السريعة، �شمل (محالت البي��ا)

ه  1442/ 11/07

(املوافق 

 م) 2021/ 22/02

ه  1444/ 11/07

(املوافق 

 م) 2022/ 01/02

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة معمولة 

 ل�حلو�ات 
 1010655023 الر�اض

البوف��ات (الكف��يات)، أ�شطة الوجبات السريعة، 

 �شمل (محالت البي��ا)

ه  1442/ 04/02

(املوافق 

 م) 2020/ 21/09

ه  1444/ 17/07

(املوافق 

 م) 2023/ 07/02

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

الذه�ي 

 ل�حلو�ات 

 1010277617 الر�اض
والشرقية بمختلف  صناعة ا�حلو�ات الشعبية 

 أنواعها 

ه  1430/ 22/12

(املوافق 

 م) 2009/ 09/12

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 الذه�ي للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1010290756 الر�اض

ه  1431/ 15/07

(املوافق 

 م) 2010/ 26/06

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 الذه�ي للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1010372414 الر�اض

ه  1434/ 18/06

(املوافق 

 م) 2013/ 28/04

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11
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نفوذ  شركة 

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 الذه�ي للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1010901398 الر�اض

ه  1439/ 02/03

(املوافق 

 م) 2017/ 20/11

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 للتجارةالذه�ي 
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1010305370 الر�اض

ه  1432/ 17/04

(املوافق 

 م) 2011/ 22/03

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة قهوة 

الب�ح الذه�ي 

لتقديم  

 املشرو�ات 

 املشرو�ات (ال�و�� شوب) محالت تقديم  1010565541 الر�اض

ه  1440/ 10/07

(املوافق 

 م) 2019/ 16/03

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة درب 

النفوذ �خدمات  

 اإلعاشة 

 1010616272 الر�اض

أ�شطة املتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام، 

�شغيل خدمات تقديم الطعام �� املرافق الر�اضية 

 محدد  امتيازوما شا��ها ع�� أساس 

ه  1441/ 08/04

(املوافق 

 م) 2019/ 05/12

ه  1446/ 26/03

(املوافق 

 م) 2024/ 29/09

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة د�ان  

لقيمات لتقديم  

 الوجبات 

 البوف��ات (الكف��يات)  1010710468 الر�اض

ه  1438/ 25/08

(املوافق 

 م) 2017/ 21/05

ه  1448/ 29/03

(املوافق 

 م) 2026/ 11/09

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

الذه�ي لتقديم 

 الوجبات 

 املطاعم مع ا�خدمة  1010616727 الر�اض

ه  1441/ 15/04

(املوافق 

 م) 2019/ 12/12

ه  1447/ 02/05

(املوافق 

 م) 2025/ 23/10

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 الذه�ي للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1011125804 ا�خرج

ه  1436/ 01/11

(املوافق 

 م) 2015/ 15/08

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

نفوذ  شركة 

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

أفضل  شركة 

 مائة التجار�ة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 5850126914 أ��ا

ه  1441/ 06/07

(املوافق 

 م) 2020/ 29/02

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

نفوذ   شركة

للمنتجات 

 *)فرع(الغذائية 

نفوذ  شركة

للمنتجات 

 الغذائية

 البوف��ات (الكف��يات)  1131313612 بر�دة

ه  1442/ 15/10

(املوافق 

 م) 2021/ 26/05

ه  1444/ 15/10

(املوافق 

 م) 2023/ 05/05

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 الذه�ي للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1131296371 بر�دة

ه  1440/ 24/05

(املوافق 

 م) 2019/ 30/01

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة د�ان  

لقيمات لتقديم  

 الوجبات 

 البوف��ات (الكف��يات)  1131301719 بر�دة

ه  1440/ 20/12

(املوافق 

 م) 2019/ 21/08

ه  1448/ 29/03

(املوافق 

 م) 2026/ 11/09

نفوذ  شركة 

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة حقل 

ورقة عنب 

لتقديم  

 الوجبات 

 البوف��ات (الكف��يات)  1131322104 بر�دة

ه  1443/ 30/11

(املوافق 

 م) 2022/ 29/06

ه  1445/ 29/11

(املوافق 

 م) 2024/ 05/06

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة معمولة 

 ل�حلو�ات 
 البوف��ات (الكف��يات)  1131322103 بر�دة

ه  1443/ 30/11

(املوافق 

 م) 2022/ 29/06

ه  1445/ 29/11

(املوافق 

 م) 2024/ 05/06

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة أفضل  

 مائة للتجارة
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 1131321578 بر�دة

ه  1443/ 03/11

(املوافق 

 م) 2022/ 02/06

ه  1446/ 03/11

(املوافق 

 م) 2025/ 30/04



 

 
35 

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة حقل 

ورقة عنب 

لتقديم  

 الوجبات 

 البوف��ات (الكف��يات)  1128187033 بر�دة

ه  1443/ 22/06

(املوافق 

 م) 2022/ 25/01

ه  1446/ 22/06

(املوافق 

 م) 2024/ 23/12

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة معمولة 

 ل�حلو�ات 
 البوف��ات (الكف��يات)  1128187035 عن��ة

ه  1443/ 22/06

(املوافق 

 م) 2022/ 25/01

ه  1446/ 22/06

(املوافق 

 م) 2024/ 23/12

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة قهوة 

الب�ح الذه�ي 

لتقديم  

 املشرو�ات 

 املشرو�ات (ال�و�� شوب) محالت تقديم  1129104363 البدائع

ه  1440/ 18/11

(املوافق 

 م) 2019/ 20/07

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

الذه�ي لتقديم 

 الوجبات 

 املطاعم مع ا�خدمة  3350142366 حائل

ه  1440/ 23/05

(املوافق 

 م) 2019/ 29/01

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة معمولة 

 ل�حلو�ات 

املدينة 

 املنورة
4650248556 

، أ�شطة الوجبات السريعة البوف��ات (الكف��يات)

 �شمل (محالت البي��ا)

ه  1444/ 09/02

(املوافق 

 م) 2022/ 05/09

ه  1445/ 09/02

(املوافق 

 م) 2023/ 25/08

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة حقل 

ورقة عنب 

لتقديم  

 الوجبات 

املدينة 

 املنورة
 البوف��ات (الكف��يات)  4650248862

ه  1444/ 10/02

(املوافق 

 م) 2022/ 06/09

ه  1445/ 10/02

(املوافق 

 م) 2023/ 26/08

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة الب�ح 

 الذه�ي للتجارة

حفر 

 الباطن
 البيع بالتجزئة ملنتجات ا�خابز وا�حلو�ات السكر�ة 2511114442

ه  1441/ 17/01

(املوافق 

 م) 2019/ 16/09

ه  1444/ 02/05

(املوافق 

 م) 2022/ 25/11

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 *الغذائية (فرع)

شركة د�ان  

لقيمات لتقديم  

 الوجبات 

حفر 

 الباطن
 البوف��ات (الكف��يات)  2511114896

ه  1441/ 25/02

(املوافق 

 م) 2017/ 21/05

ه  1448/ 29/03

(املوافق 

 م) 2026/ 11/09

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة حقل 

ورقة عنب 

لتقديم  

 الوجبات 

مكة 

 املكرمة 
 البوف��ات (الكف��يات)  4031262624

ه  1443/ 29/07

(املوافق 

 م) 2022/ 02/03

ه  1446/ 29/07

(املوافق 

 م) 2025/ 28/01

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة معمولة 

 ل�حلو�ات 

مكة 

 املكرمة 
 البوف��ات (الكف��يات)  4031263816

ه  1443/ 28/08

(املوافق 

 م) 2022/ 32/03

ه  1446/ 28/08

(املوافق 

 م) 2025/ 26/06

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة معمولة 

 ل�حلو�ات 
 البوف��ات (الكف��يات)  4030478167 جدة

ه  1443/ 11/12

(املوافق 

 م) 2022/ 29/06

ه  1444/ 11/12

(املوافق 

 م) 2024/ 05/06

شركة نفوذ  

للمنتجات 

 الغذائية (فرع)

شركة حقل 

ورقة عنب 

لتقديم  

 الوجبات 

 البوف��ات (الكف��يات)  4030480255 جدة

ه  1443/ 26/12

(املوافق 

 م) 2022/ 25/07

ه  1446/ 26/12

(املوافق 

 م) 2025/ 22/06

 املصدر: الشركة 

 *إن ال�جالت املشار إل��ا أعاله جاري العمل ع�� إلغا��ا وذلك لعدم ا�حاجة إل��ا. 
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 فروع الشركة  9.3

ــىي أو ال�ــــــــجالت  97بلغ عدد فروع الشــــــــركة كما �� تار�خ هذه النشــــــــرة (  �عمل معظمها تحت ال�ــــــــجل التجاري الرئي�ــــــ
ً
التجار�ة الفرعية وال�ي يبلغ  ) فرعا

، حيث ال تلزم وزارة التجارة أو البلديات إصـــدار  37عددها (
ً
 تجار�ا

ً
بال�ـــجل التجاري الرئي�ـــىي، و��  االكتفاء�ـــجل تجاري خاص ل�ل فرع، و�تم ) �ـــجال

 عند افتتاح فروع �� مناطق ومدن جديدة،
ً
وفيما ي�� توضـــيح لفروع العالمات  �عض ا�حاالت تضـــطر الشـــركة إلصـــدار �ـــجالت تجار�ة فرعية خصـــوصـــا

 التجار�ة ال�ي تمتلكها الشركة.

 العالمة التجار�ة عنبة  1.9.3

 فروع العالمة التجار�ة عنبة ):19( رقم ا�جدول 

 موقع الفرع 
ال�جل التجاري 

 الذي يتبع لھ الفرع 
 ترخيص بلدي

تار�خ  

 اإلصدار/التجديد
 ن��اء اال تار�خ 

حالة 

 ال��خيص 

 سار�ة ه 1445/02/11 ه 1441/02/11 41022581218 1010480895 الر�اض -القدس 

 سار�ة 1446/11/22ه ه 1440/11/22 40112502225 1010480895 الر�اض -التعاون 

 سار�ة ه 1445/12/03 ه 1440/12/03 40122531106 1010480895 الر�اض  -الر�ان 

 سار�ة ه 1444/07/23 ه 1441/07/23 41073491262 1010480895 الر�اض - السو�دي 

 سار�ة ه 1444/08/20 ه 1441/08/20 41083509635 1010480895 الر�اض  -سلمان الفار�ىي 

 سار�ة ه 1445/02/08 ه 1442/02/08 42013871174 1010480895 الر�اض -النسيم الغر�ي 

 سار�ة ه 1444/03/11 ه 1442/03/11 42034121249 1010480895 الر�اض -ال��موك 

 سار�ة ه 1445/09/04 ه 1442/09/04 42085479867 1010480895 الر�اض -�ن ل

 سار�ة ه 1444/06/08 ه 1443/06/08 43069072101 1010480895 الر�اض -ا�حزم 

 سار�ة ه 1448/02/23 ه 1443/02/23 43026453166 1010480895 جدة  -السامر 

 سار�ة ه 1448/02/09 ه 1443/02/09 43026192420 1010480895 جدة  -ا�حمدانية 

 سار�ة ه 1448/01/24 ه 1443/01/24 43016082148 1010480895 جدة -النعيم 

 سار�ة ه 1446/12/19 ه 1442/12/19 42115944095 1010480895 الرس -ا�جر�ف 

 سار�ة ه 1447/09/15 ه 1442/09/15 42095516834 1010480895 الر�اض  -امللقا 

 سار�ة ه 1445/08/08 ه 1442/08/08 42075361708 1010480895 ر�دة ب  -ال��ضة 

 سار�ة ه 1445/08/05 ه 1442/08/05 42075361607 1010480895 الر�اض  -جس الن� 

 سار�ة ه 1444/06/04 ه 1442/06/04 42065126842 1010480895 الر�اض -قرطبة 

 سار�ة ه 1445/05/29 ه 1442/05/29 42055098759 1010480895 الر�اض -الصفا 

 بر�دة  -الرفيعة 

 (فرع �حا�ي) 
 سار�ة ه 1446/02/09 ه 1443/02/09 43026187795 1010616727

 سار�ة ه 1444/08/20 ه 1441/08/20 41083509655 1010480895 الر�اض -الشفاء 

 سار�ة ه 1448/03/01 ه 1443/03/01 43036472656 1010480895 عن��ة - البد�عة 

 سار�ة   ه1444/06/24  ه1443/06/24 43069145244 1010480895 الر�اض -الندوة 

 سار�ة   ه1444/06/15   ه1443/06/15 43069092091 1010480895 ا�خرج  -ا�خزامى 

 سار�ة   ه1444/09/21   ه1441/09/21 41083503532 1010480895 الر�اض  - األندلس

 سار�ة   ه1445/06/20   ه1443/06/20 43069104684 1010480895 مكة  -الشوقية 

 سار�ة   ه1445/06/23   ه1443/06/23 43069131457 1010480895 مكة  - الشرائع

 سار�ة   ه1444/07/05   ه1443/07/05 43079285609 1010480895 الر�اض - عائشة

 سار�ة   ه1444/08/13   ه1443/08/13 43089490444 1010480895 حائل 

 سار�ة   ه1446/07/23   ه1443/07/23 43079383585 1010480895 جدة -النسيم 

 سار�ة   ه1446/09/03   ه1443/09/03 43099584830 1010480895 جدة -الصفا 
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 سار�ة   ه1446/09/11   ه1443/09/11 43099615979 1010480895 جدة -أبحر 

 سار�ة   ه1444/10/25   ه1443/10/25 43109870438 1010480895 جدة -السنابل 

 سار�ة   ه1444/12/27   ه1443/12/27 431210238588 1010480895 الطائف -ا�جال 

 سار�ة   ه1444/12/27   ه1443/12/27 431210237767 1010480895 ل�ن  -عرقة 

 املصدر: الشركة 

 العالمة التجار�ة ماموال  2.9.3

 ماموال فروع العالمة التجار�ة  ):20( رقم ا�جدول 

 موقع الفرع 
ال�جل التجاري 

 الذي يتبع لھ الفرع 
 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار/التجديد ترخيص بلدي

حالة 

 ال��خيص 

 سار�ة ه 1445/ 04/06 ه 1442/ 04/06 42055110481 1010655023 الر�اض  –ال��موك 

 سار�ة ه 1445/ 04/09 ه 1442/ 04/09 42095507886 1010655023 الر�اض –ل�ن 

 سار�ة ه 1447/11/13 ه 1442/11/13 42115790661 1010655023 الر�اض –التعاون 

 سار�ة ه 1445/09/04 ه 1442/09/04 42095507975 1010655023 الر�اض  –الن�جس 

 سار�ة ه 1448/02/14 ه 1443/02/14 43026193026 1010655023 الر�اض  –امللقا 

 سار�ة ه 1448/02/09 ه 1443/02/09 43026175358 1010655023 جدة   –ا�حمدانية 

 سار�ة ه 1448/01/24 ه 1443/01/24 43016082962 1010655023 جدة  –النعيم 

 سار�ة ه 1444/11/29 ه 1443/11/29 431110139393 1010655023 الر�اض   –الر�ان 

 سار�ة ه 1446/03/12 ه 1443/03/12 43037578357 1010655023 الر�اض  –الشفاء 

 بر�دة   –الرفيعة 

 (فرع �حا�ي) 
 سار�ة ه 1446/02/09 ه 1443/02/09 43026187795 1010616727

 سار�ة ه 1444/07/17 ه 1443/07/17 43079331694 1010616727 الرس  –ا�جر�ف 

 سار�ة ه 1446/03/19 ه 1443/03/19 43037602507 1010655023 بر�دة   –الر�ان 

 سار�ة ه 1448/02/23 ه 1443/02/23 43026448848 1010655023 جدة   –السامر 

 سار�ة ه 1448/03/01 ه 1443/03/01 43036472608 1010655023 القصيم  –عن��ة 

 سار�ة ه 1446/04/04 ه 1443/04/04 43037906581 1010655023 الر�اض   –السو�دي 

 سار�ة ه 1448/ 27/03 ه 1443/ 27/03 43037861645 1010655023 الر�اض - الفيحاء

 سار�ة ه 1444/ 10/06 ه 1443/ 10/06 43069084953 1010655023 الر�اض - ا�حزم

 سار�ة  ه 1444/ 15/06 ه 1443/ 15/06 43069091923 1010655023 ا�خرج  -ا�خزامى 

 سار�ة ه 1445/ 22/06 ه 1443/ 22/06 43069136868 1010655023 مكة الكرمة  –الشوقية 

 سار�ة ه 1445/ 23/06 ه 1443/ 23/06 43069136912 1010655023 مكة املكرمة  –الشرائع 

 سار�ة ه 1444/ 05/07 ه 1443/ 05/07 43079285712 1010655023 الر�اض -عائشة 

 سار�ة ه 1446/ 23/07 ه 1444/ 23/07 43079383559 1010655023 جدة -النسيم 

 سار�ة ه 1446/ 04/09 ه 1443/ 04/09 43099584844 1010655023 جدة -الصفا 

 سار�ة ه 1446/ 11/09 ه 1443/ 11/09 43099616068 1010655023 جدة -أبحر 

 سار�ة ه 1444/ 24/11 ه 1443/ 24/11 431110110889 1010655023 الر�اض -قرطبة 

 سار�ة ه 1444/ 25/10 ه 1443/ 25/10 43109870208 1010655023 جدة -السنابل  

 سار�ة ه 1444/ 13/08 ه 1443/ 13/08 43089490822 1010655023 حائل 

 سار�ة ه 1444/ 27/12 ه 1443/ 27/12 431210238255 1010655023 الر�اض -عرقھ 

 الطائف -ا�جال 

 (فرع �حا�ي) 
 سار�ة ه 1444/12/27 ه 1443/12/27 431210238588 1010480895

 املصدر: الشركة 
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 مائة العالمة التجار�ة أفضل  3.9.3

 أفضل مائةفروع العالمة التجار�ة  ):21( رقم ا�جدول 

 موقع الفرع 
ال�جل التجاري 

 الذي يتبع لھ الفرع 
 ن��اء اال تار�خ  اإلصدار/التجديدتار�خ  ترخيص بلدي

حالة 

 ال��خيص 

 سار�ة ه 1445/03/22 ه 1441/03/22 41032615646 1010470546 النسيم  -الر�اض 

ه 1445/ 16/02 ه 1441/02/16 41022584654 1010470546 التعاون  -الر�اض   سار�ة 

 سار�ة ه 1445/01/10 ه 1440/01/10 40031932756 1010470546 ل�ن  -الر�اض 

 سار�ة ه 1444/09/22 ه 1439/09/22 40031930116 1010470546 الشفاء -الر�اض 

 سار�ة  ه1446/08/09 ه 1440/08/09 40082109415 1010470546 السو�دي -الر�اض 

 سار�ة ه 1444/07/10 ه 1441/07/10 41073467552 1010470546 الندوة -الر�اض

 سار�ة ه 1445/08/17 ه 1438/09/04 40031915378 1010470546 الر�اض -الدائري الشر��

 سار�ة ه 1445/06/27 ه 1439/07/01 40031926844 1010470546 الر�اض  -ال�حافة 

 سار�ة ه 1444/06/27 ه 1442/06/27 42065151850 1010470546 الر�اض  -الن�جس 

 سار�ة ه 1444/05/03 ه 1440/05/03 40052021405 1010470546 الر�اض   -غرناطة 

 سار�ة ه 1446/04/20 ه 1443/04/20 43047974852 1010470546 القصيم  -بر�دة 

 سار�ة ه 1446/ 07/05 ه 1441/ 07/05 41052642698 1010470546 الر�اض - امللك فيصل

 سار�ة ه 1445/01/16 ه 1441/01/16 41012562631 1010470546 الر�اض - الن�هة

 املصدر: الشركة 

 العالمة التجار�ة لقمة وردية  4.9.3

 لقمة ورديةفروع العالمة التجار�ة  ):22( رقم ا�جدول 

 موقع الفرع 
ال�جل التجاري 

 الذي يتبع لھ الفرع 
 ن��اء اال تار�خ  تار�خ اإلصدار/التجديد ترخيص بلدي

حالة 

 ال��خيص 

 سار�ة ه 1446/03/08 ه 1443/08/03 43037226809 1010689438 الر�اض -التعاون 

 سار�ة ه 1444/11/29 ه 1443/11/30 431110140399 1010689438 الر�اض -ل�ن 

 الر�اض  –السو�دي 

 �حا�ي)  (فرع
 سار�ة ه 1446/04/04 ه 1443/04/04 43037906581 1010655023

 الر�اض  –الن�جس 

 �حا�ي)  (فرع  
 سار�ة ه 1445/09/04 ه 1442/09/04 42095507975 1010655023

 املصدر: الشركة 
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 العالمة التجار�ة الب�ح الذه�ي  5.9.3

 كما �� تار�خ هذه النشرة:باإلضافة إ�� رخصها البلدية  الب�ح الذه�ي فيما ي�� بيان لفروع العالمة التجار�ة

 الب�ح الذه�ي فروع العالمة التجار�ة  ):23( رقم ا�جدول 

 موقع الفرع 
ال�جل التجاري 

 الذي يتبع لھ الفرع 
 ن��اء اال تار�خ  تار�خ اإلصدار/التجديد ترخيص بلدي

حالة 

 ال��خيص 

 سار�ة ه 1444/08/02 ه 1439/02/24 40031921294 1010277617 الر�اض  – الن�هة

 سار�ة ه 1444/10/29 ه 1441/08/30 40102478792 1010277617 الر�اض  –ال��موك 

 سار�ة ه 1444/07/28 ه 1441/08/30 40031932003 1010277617 الر�اض-الغر�ي  السو�دي 

 سار�ة ه 1444/08/02 ه 1441/08/29 40031922093 1010277617 الر�اض  –الس�� 

 سار�ة ه 1444/08/29 ه 1441/08/29 41083527221 1010277617 ا�خرج  –ا�خزامى 

 سار�ة ه 1444/06/19 ه 1441/08/24 41073463848 1010277617 الر�اض  –�حافة ال

 سار�ة ه 1445/07/28 ه 1441/08/20 40031845447 1010277617 الر�اض –ل�ن 

 سار�ة ه 1444/08/20 ه 1441/08/20 41083510806 1010277617 الر�اض –الفيحاء 

 سار�ة ه 1444/05/02 ه 1439/05/02 42044287621 1010277617 القصيم –ال��ضة 

 سار�ة ه 1444/04/20 ه 1439/04/20 42044287184 1010277617 القصيم –األفق 

 سار�ة ه 1444/08/19 ه 1439/03/03 40031921665 1010277617 الر�اض  –الشفاء 

 سار�ة ه 1444/08/19 ه 1430/09/02 40031768911 1010277617 الر�اض -التعاون 

 سار�ة ه 1446/02/09 ه 1443/02/09 43026187795 1010616727 بر�دة  –الرفيعة 

 سار�ة ه 1445/06/27 ه 1442/06/27 42065225775 1010616727 الرس/القصيم –الشهداء 

 سار�ة ه 1444/05/26 ه 1442/05/26 42055076167 1010616727 عن��ة/القصيم  - البد�عة 

 املصدر: الشركة 

 التجار�ة د�ان لقيمات العالمة  6.9.3

 د�ان لقيماتفروع العالمة التجار�ة  ):24( رقم ا�جدول 

 موقع الفرع 
ال�جل التجاري 

 الذي يتبع لھ الفرع 
 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار/التجديد ترخيص بلدي

حالة 

 ال��خيص 

 سار�ة ه 4144/ 28/08 ه 1441/08/28 41083523092 1010710468 الر�اض –الفيحاء 

 سار�ة ه 1444/ 16/07 ه 1441/ 16/07 40052039067 1010710468 الر�اض  -السو�دي 

 املصدر: الشركة 
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 العالمات التجار�ة وحقوق امللكية 10.3

  ومركزها  أعمالها  يدعم  والذي  شعارها،  ��  ينعكس  الذيو   التجاري   �جلها  ��  امل�جل  التجاري   اسمها  ع��  ومنتجا��ا  خدما��ا  �سو�ق  ��  الشركة  �عتمد

  و�منحها التناف�ىي،
ً
  تم��ا

ً
 .للشركة التجار�ة العالمات أدناه  ا�جدول  و�و�ح. العمالء ب�ن  السوق  �� وا�حا

 العالمات التجار�ة للشركة ):25( رقم ا�جدول 

 بلد الت�جيل  تار�خ الت�جيل  رقم الت�جيل اسم املالك  التجار�ةالعالمة 
تار�خ بداية  

 ا�حماية

تار�خ ��اية 

 ا�حماية

 

شركة حقل ورقة  

عنب لتقديم  

 الوجبات 

1143018689 

 ه 1443/ 11/10

(املوافق 

 ) م2022/ 12/05

اململكة العر�ية  

 السعودية 

ه  1443/ 30/05

 (املوافق

 ) م2022/ 03/01

ه  1453/ 29/05

(املوافق 

 ) م2031/ 15/09

 

شركة معمولة 

 للم�جنات 
1143027220 

ه  1443/ 14/11

(املوافق 

 ) م2022/ 13/06

اململكة العر�ية  

 السعودية 

ه  1443/ 17/08

(املوافق 

 ) م2022/ 20/03

ه  1453/ 16/08

ق (املواف 

 ) م2031/ 30/11

 

شركة أفضل مائة 

 للتجارة 
1437018110 

 ه 1437/ 28/12

(املوافق 

 ) م2016/ 29/09

اململكة العر�ية  

 السعودية 

 ه 1437/ 07/08

(املوافق 

 ) م2016/ 14/05

 ه 1447/ 07/08

(املوافق 

 ) م2026/ 26/01

 

 

شركة لقمة وردية 

 لتقديم الوجبات 
1442022042 

 ه 1442/ 22/09

(املوافق 

 ) م2022/ 17/03

اململكة العر�ية  

 السعودية 

ه  1442/ 12/07

 (املوافق

 ) م2021/ 23/02

ه  1452/ 11/07

(املوافق 

 ) م2030/ 07/11

 

شركة الب�ح الذه�ي  

 ل�حلو�ات 
1443017890 

 ه 1443/ 14/08

ق (املواف 

 ) م2022/ 17/03

اململكة العر�ية  

 السعودية 

ه  1443/ 22/05

ق (املواف 

 ) م2021/ 26/12

ه  1453/ 21/05

ق (املواف 

 ) م2031/ 07/09

 

قهوة البيت العر�ي  

 للقهوة 
1439012504 

 ه 1439/ 29/08

(املوافق 

 ) م15/5/2018

اململكة العر�ية  

 السعودية 

  ه1439/ 05/06

 املوافق(

 ) م2018/ 21/02

 ه 1449/ 04/06

ق (املواف 

 ) م2027/ 03/11

   الشركة: املصدر
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 والتصار�ح ا�حكومية ال��اخيص 11.3
 

 القيام �عمليا��ا، و�� كما ي��: ع�� عدد من ال��اخيص لتمكي��ا من وفروعها الرئيسية حصلت الشركة
 والتصار�ح ا�ح�ومية ال��اخيص ):26( رقم ا�جدول 

 الفرع  رقم ال��خيص ال��خيص/التصر�ح  مالك ال��خيص
ا�جهة 

 املرخصة

تار�خ  

 اإلصدار/التجديد
 تار�خ االن��اء 

شركة نفوذ 

للمنتجات 

 الغذائية

شهادة الز�اة  

 والدخل 
1020235284 

جميع فروع  

 الشركة

هيئة الز�اة 

والضر�بة  

 وا�جمارك

 ه 1443/ 07/10

 (املوافق 

 ) م2022/ 08/05

 ه 1444/ 10/10

 (املوافق 

 ) م2023/ 30/04

شركة نفوذ 

للمنتجات 

 الغذائية

شهادة ��جيل ��  

ضر�بة القيمة 

 املضافة 

3101671222 
جميع فروع  

 الشركة

هيئة الز�اة 

والضر�بة  

 وا�جمارك

 ه 1443/ 08/03

 (املوافق 

 م) 2021/ 14/10

- 

 ة الشرك: املصدر

 العقارات ال�ي تمتلكها الشركة  12.3

 الشركة تمتلكهاقائمة العقارات ال�ي  1.12.3

 يو�ح ا�جدول التا�� قائمة العقارات ال�ي تمتلكها الشركة:
 قائمة العقارات ال�ي تمتلكها الشركة  :)27(ا�جدول رقم 

 املدينة املالك االستخدام العقار 
 املساحة

 2م
 تار�خ الصك  رقم الصك

القيمة الدف��ية 

  30للعقار كما �� 

 م  2022 يونيو 

 (ر�ال سعودي) 

 إقامة مصنع  خام أرض
شركة نفوذ 

 للمنتجات الغذائية 

 – الر�اض 

البوابة  مدينة 

 الصناعية 

4,600 599025000494 

 ه 1443/ 06/08

 (املوافق 

 م) 2022/ 09/03

3,187,800 

 إقامة مصنع  خام أرض
شركة نفوذ 

 للمنتجات الغذائية 

 – الر�اض 

البوابة  مدينة 

 الصناعية 

4,600 299025000495 

 ه 1443/ 06/08

 (املوافق 

 م) 2022/ 09/03

3,332,700 

  ةالشرك: صدرامل
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 �ستأجرها الشركة ال�ي  العقارات 13.3

 ة العقارات التجار�ة ال�ي �ستأجرها الشركةقائم 1.13.3

 الشركة  �ستأجرها ال�ي التجار�ة العقارات قائمة ):28( رقم ا�جدول 

 مدة العقد االستخدام نوع العقار  موقع العقار املؤجر 
املساحة 

 2م

 قيمة العقد

) 
ً
 ) سنو�ا

 ) ر�ال سعودي (

 250,000 318 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الروضة -الر�اض  فرد

 210,000 132 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  التعاون  -الر�اض  فرد

 200,000 120 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  ال�حافة -الر�اض  شركة خاصة 

 230,000 168 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  غرناطة -الر�اض  فرد

 150,000 215 ار�ع سنوات فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  السو�دي  -الر�اض  فرد

 150,000 127 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  ل�ن  -الر�اض  فرد

 75,000 120 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  النسيم -الر�اض  فرد

شركة عبدهللا العميقان  

 العقار�ة 
 230,000 100 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الن�هة -الر�اض 

 100,000 171 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الشفاء -الر�اض  شركة خاصة 

 150,000 90 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الندوة -الر�اض  فرد

 140,000 250 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الن�جس -الر�اض  فرد

 80,000 149 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الر�ان -الر�اض  فرد

 تجاري  التعاون  -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 25,000 48 سنة واحدة 

 تجاري  ل�ن  -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 70,000 54 خمس سنوات 

شركة عبدهللا العميقان  

 العقار�ة 
 تجاري  الن�هة -الر�اض 

فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 73,080 48 واحدة سنة 

 تجاري  ا�خزامى -الر�اض  شركة خاصة 
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 50,000 70 سنة واحدة 

 تجاري  الفيحاء -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 148,000 500 سنة واحدة 

 تجاري  الشفاء -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 55,000 45 واحدة سنة 

 تجاري  ال��موك -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 75,000 47 ار�ع سنوات

 تجاري  الس�� -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 35,000 36 خمس سنوات 

 تجاري  الرفيعة -الر�اض  شركة خاصة 
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 40,000 96 سنت�ن

 تجاري  األفق -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 26,000 28 خمس سنوات 

شركة عبدهللا العميقان  

 العقار�ة 
 69,000 60 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة أفضل مائة  تجاري  الن�هة -الر�اض 
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شركة عبدهللا العميقان  

 العقار�ة 
 862,500 170 ثالث سنوات اإلدارةمكتب  تجاري  الن�هة -الر�اض 

 تجاري  الر�ان -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 30,000 48 ثالث سنوات

 تجاري  ال�حافة -الر�اض  شركة خاصة 
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 80,000 44 خمس سنوات 

 تجاري  الفاخر�ة -الر�اض  فرد
العالمة التجار�ة الب�ح  فرع 

 الذه�ي
 35,000 75 خمس سنوات 

 تجاري  السو�دي  -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 140,000 40 سنة واحدة 

 تجاري  الشهداء -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة الب�ح  

 الذه�ي
 40,000 60 سنة واحدة 

 116,000 63 ثالث سنوات العالمة التجار�ة عنبةفرع  تجاري  التعاون  -الر�اض  فرد

 50,000 72 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  القدس -الر�اض  فرد

 93,000 142 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الر�ان -الر�اض  فرد

 90,000 112 واحدة سنة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الشفاء -الر�اض  فرد

 80,000 62 سنت�ن فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  ال��ضة -الر�اض  فرد

 80,000 90 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  السو�دي  -الر�اض  فرد

 80,000 138 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  النسيم -الر�اض  فرد

 108,696 120 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  غرناطة -الر�اض  فرد

 135,000 175 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  ل�ن  -الر�اض  فرد

 45,000 45 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  ا�حزم  -الر�اض  فرد

 170,822 159 سنة واحدة  التجار�ة عنبةفرع العالمة  تجاري  الصفا -الر�اض  شركة خاصة 

 149,500 102 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  قرطبة  -الر�اض  فرد

 270,000 158 ار�ع سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  امللقا -الر�اض  شركة خاصة 

 150,000 85 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الن�جس -الر�اض  شركة خاصة 

 90,000 90 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الر�ان -الر�اض  فرد

 45,000 60 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  البسات�ن -الر�اض  فرد

 40,000 72 ار�ع سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الرس فرد

 65,000 137 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  عن��ة شركة خاصة 

 75,000 135 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  حائل فرد

 220,000 93 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  النعيم -جدة  فرد

 190,000 235 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  ا�حمدانية -جدة  فرد

 187,500 40 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  السامر -جدة  فرد

 75,000 45 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الندوة -الر�اض  فرد
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 240,000 160 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  ا�خرج فرد

 فرد
 -مكة املكرمة 

 الشوقية
 187,500 135 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري 

 فرد
-مكة املكرمة 

 الشرائع 
 100,000 170 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري 

 60,000 70 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  السو�دي  -الر�اض  فرد

 220,000 100 خمس سنوات  التجار�ة عنبةفرع العالمة  تجاري  النسيم -الر�اض  فرد

 180,000 84 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الصفا -الر�اض  فرد

 140,000 76 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  أبحر -جدة  فرد

 150,000 120 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  ا�جال  -الطائف  فردية مؤسسة 

 117,800 76 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  عرقة -الر�اض  شركة خاصة 

 210,496 160 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  ال��موك -الر�اض  فرد

 160,000 309 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  ال��موك الن�جس  فرد

 135,000 175 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  ل�ن  -الر�اض  فرد

 90,000 120 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الر�ان -الر�اض  فرد

 90,000 100 سنت�ن فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الشفاء -الر�اض  فرد

 40,000 100 سنة واحدة  العالمة التجار�ة ماموال فرع  تجاري  امللقا -الر�اض  شركة خاصة 

 25,000 48 سنة واحدة  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الفيحاء -الر�اض  فرد

 120,000 220 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  السو�دي  -الر�اض  فرد

 40,000 82 سنواتار�ع  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الرس فرد

 80,000 170 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الر�ان -الر�اض  فرد

 65,000 143 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الفاخر�ة -الر�اض  شركة خاصة 

 220,000 93 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  النعيم -جدة  فرد

 190,000 235 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  ا�حمدانية -جدة  فرد

 187,500 40 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  السامر -جدة  فرد

 170,000 180 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  قرطبة  -الر�اض  فرد

 120,000 160 خمس سنوات  العالمة التجار�ة ماموال فرع  تجاري  ا�خرج شركة خاصة 

 60,000 126 سنت�ن فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  حائل فرد

 فرد
 -مكة املكرمة 

 الشوقية
 187,500 135 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري 

 فرد
 -مكة املكرمة 

 الشرائع 
 120,000 170 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري 

 60,000 75 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  عائشة -الر�اض  فرد
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 180,000 90 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  النسيم -الر�اض  فرد

 180,000 84 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الصفا -جدة  فرد

 140,000 76 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  أبحر -جدة  فرد

 117,800 76 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  عرقة -الر�اض  شركة خاصة 

 تجاري  الفيحاء -الر�اض  فرد
فرع العالمة التجار�ة د�ان  

 لقيمات
 30,000 48 سنة واحدة 

 150,000 93 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  السنابل -جدة  فرد

 فرد
  -املدينة املنورة 

 البخاري 
 175,000 196 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري 

 فرد
  -املدينة املنورة 

 البخاري 
 175,000 196 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري 

 فرد
  -املدينة املنورة 

 ال�جرة
 210,000 207 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري 

 فرد
  -املدينة املنورة 

 ال�جرة
 210,000 207 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري 

 150,000 93 خمس سنوات  فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  السنابل -جدة  فرد

 150,000 180 سنة واحدة  العالمة التجار�ة لقمة وردية فرع  تجاري  ل�ن  -الر�اض  فرد

 83,083 755 سنة واحدة  مستودع  تجاري  الس�� -الر�اض  فرد

 183,220 2102 سنة واحدة  مستودع  تجاري  الس�� -الر�اض  فرد

 85,000 402 خمس سنوات  مطبخ مركزي  تجاري  الرحاب -بر�دة  فرد

 فرد
امللك   -الر�اض 

 فيصل
 170,000 250 سنة واحدة  مطبخ مركزي  تجاري 

 105,000 200 سنت�ن مطبخ مركزي  تجاري  األندلس  -الر�اض  فرد

 270,000 600 خمس سنوات  مستودع  تجاري  النخيل -الر�اض  فرد

 30,000 60 سنة واحدة  مطبخ مركزي  تجاري  الفيحاء -الر�اض  فرد

 250,000 500 واحدة سنة  مركز تقطيع تجاري  األندلس  -الر�اض  فرد

 150,000 120 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الطائف  مؤسسة فردية 

 33,000 20 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة ماموال  تجاري  الطائف  فرد

 67,000 40 ثالث سنوات فرع العالمة التجار�ة عنبة تجاري  الطائف  فرد

 كة املصدر: الشر 
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 ال�ي �ستأجرها الشركة السكنيةقائمة العقارات  2.13.3

 الشركة  �ستأجرها ال�ي السكنية العقارات قائمة ):29( رقم ا�جدول 

 موقع العقار املؤجر 
نوع 

 العقار 
 مدة العقد االستخدام

املساحة 

 2م

 قيمة العقد

) 
ً
 ) سنو�ا

 ) ر�ال سعودي (

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 عنبة
 12,800 70 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 عنبة
 12,800 70 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 عنبة
 12,800 70 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
موظف�ن العالمة التجار�ة  إس�ان 

 عنبة
 18,400 150 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 عنبة
 12,400 100 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 عنبة
 16,400 120 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
التجار�ة  إس�ان موظف�ن العالمة 

 عنبة
 22,000 280 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 عنبة
 22,000 280 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 ماموال
 12,500 140 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض    فرديةمؤسسة 
التجار�ة  إس�ان موظف�ن العالمة 

 ماموال
 28,000 200 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 ماموال
 22,000 230 سنة

 سك�ي الشفاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 ماموال
 15,400 150 سنة

 سك�ي نمار -الر�اض    فرديةمؤسسة 
التجار�ة  إس�ان موظف�ن العالمة 

 ماموال
 15,500 130 سنة

 سك�ي نمار -الر�اض    فرديةمؤسسة 
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 ماموال
 15,500 130 سنة

 سك�ي الفيحاء -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 ماموال
 18,000 100 سنة

 سك�ي االزدهار  -الر�اض  فرد
التجار�ة  إس�ان موظف�ن العالمة 

 ماموال
 26,000 150 سنة

 سك�ي ال��ضة -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 ماموال
 12,000 80 سنة

 سك�ي األندلس  -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 أفضل مائة
 61,000 900 سنة

 سك�ي األندلس  -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 مائةأفضل 
 40,000 500 سنة

 سك�ي الغدير  -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 أفضل مائة
 36,000 130 سنة

 سك�ي األمانة -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 أفضل مائة
 46,000 260 سنة

 سك�ي الن�هة -الر�اض  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 أفضل مائة
 15,000 100 سنة

 سك�ي النعيم -جدة    فرديةمؤسسة 
التجار�ة   موظف�ن العالمةإس�ان 

 ماموال
 39,000 200 سنة
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 سك�ي النعيم -جدة  فرد
التجار�ة   موظف�ن العالمةإس�ان 

 ماموال
 24,000 100 سنة

 سك�ي ا�حمدانية -جدة  فرد
التجار�ة   موظف�ن العالمةإس�ان 

 ماموال
 25000 50 سنة

 سك�ي السامر -جدة  فرد
التجار�ة   موظف�ن العالمةإس�ان 

 ماموال
 17,000 150 سنة

 سك�ي النسيم  -بر�دة  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 الب�ح الذه�ي
 8,000 170 سنة

 سك�ي النسيم  -بر�دة  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 الب�ح الذه�ي
 9,000 170 سنة

 سك�ي النسيم  -بر�دة  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 الب�ح الذه�ي
 8,000 170 سنة

 سك�ي زامل السليم  -عن��ة  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 الب�ح الذه�ي
 16,000 120 سنة

 سك�ي الر�ان  -بر�دة  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 الب�ح الذه�ي
 12,000 100 سنة

 سك�ي الرحاب -بر�دة  فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 الب�ح الذه�ي
 175,000 650 خمس سنوات 

 سك�ي الشفاء -الر�اض فرد
مستودع بكجات فرع عنبھ وماموال  

 الشفاء
   6,500 25 سنة

   21,000 100 سنة سكن عمالة سك�ي نمار -الر�اض   فرديةمؤسسة 

   16,000 150 سنة سكن عمالة سك�ي عائشة -الر�اض فرد

 فرد
امللك   -الر�اض

 فيصل
   14,500 150 سنة سكن عمالة سك�ي

 سك�ي املرسالت -الر�اض فرد
إس�ان موظف�ن العالمة التجار�ة  

 أفضل مائة
   22,000 100 سنة

   36,000 150 سنة سكن عمالة سك�ي مكة فرد

   18,200 130 سنة سكن عمالة سك�ي الطائف  فرد

   13,000 80 سنة إس�ان موظفي فروع الرس  سك�ي الرس  -القصيم فرد

   25,000 90 سنة إس�ان موظفي فروع املدينة املنورة  سك�ي  املدينة املنورة  فرد

   25,000 150 سنة إس�ان موظفي فروع املدينة املنورة  سك�ي املدينة املنورة  فرد

 سك�ي السنابل -جدة  فرد
إس�ان موظفي فرع ماموال وعنبة  

 السنابل
   25,000 150 سنة 

 سك�ي الشوقية   –مكة  فرد
إس�ان موظفي فرع ماموال وعنبة  

 الشوقية 
   20,000 150 سنة

 سك�ي  الشرائع  –مكة    فرديةمؤسسة 
إس�ان موظفي فرع ماموال وعنبة  

 الشرائع 
   22,000 150 سنة 

  كة املصدر: الشر 
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 والسعودة  املوظفون  14.3

موظف غ�� سعودي، و�نسبة سعودة قدرها  )  587(موظف سعودي و)  121(موظف م��م  )  708(، بلغ عدد موظفي الشركة  هذه النشرة كما �� تار�خ  

 " من برنامج نطاقات للسعودة. البالتي�يشركة تحت النطاق "لل  و�ندرج املركز الرئي�ىي)، %17.09حوا�� (

  30أشهر املن��ية ��    الستةوف��ة   م2021م و2020  األعوام  خالل  الشركة  إدارات  ع��  وتوزيعهم  السعودة   و�سبة  املوظف�ن   أعداد  التالية  ا�جداول   وتو�ح

 م2022 يونيو
 أعداد العامل�ن بالشركة  ):30( رقم ا�جدول 

 الفئة
 م2022 يونيو  30 م 2021 م 2020

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 17.09% 121 17.94% 101 22.55% 62 السعوديون 

 82.91% 587 82.06% 462 77.45% 213 غ�� السعودي�ن

 % 100.00 708 100.00% 563 100.00% 275 ا�جموع 

 الشركة : املصدر 

 

 توزيع املوظف�ن ع�� اإلدارات  ):31( رقم ا�جدول 

 اإلدارة 
 م2022 يونيو  30 م 2021 م 2020

 غ�� السعوديون  السعوديون  غ�� السعوديون  السعوديون  غ�� السعوديون  السعوديون 

 0 2 0 2 0 2 التنفيذية

 11 0 11 0 10 0 املالية

 3 1 0 0 0 0 البحوث والتطو�ر 

 2 0 0 0 0 0 ا�جودة

 6 2 6 2 3 1 املشاريع 

 0 6 1 7 0 3 املوارد البشر�ة 

 388 109 305 88 149 54 والتسو�ق املبيعات 

 35 1 26 1 16 0 والتمو�ن  مدادسالسل اإل 

 140 0 112 1 71 0 نتاجاإل 

 2 0 1 0 1 0 تقنية املعلومات 

 اإلجما�� 
60 250 101 462 121 587 

310 563 708 

 املصدر: الشركة 

 

 . هذه النشرة  تار�خ �شر ح�ى خارجها أصول  أية تملك وال اململكة خارج تجاري  �شاط للشركة يوجد ال

جال عمل تقوم إدارة الشركة بمتا�عة السوق �ش�ل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف ع�� املستجدات واألف�ار واالبت�ارات ا�جديدة �� م

 . و�ر للمنتجات ا�جديدة الشركة، و�استثناء ذلك فإنھ ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتو�ة �شأن األبحاث والتط

 �� الوضع املا�� خالل ( انقطاع وتقر الشركة بأنھ لم يحدث أي 
ً
 م�حوظا

ً
 األخ��ة.12�� أعمالها يمكن أن يؤثر أو ي�ون أثر تأث��ا

ً
 ) شهرا

 

 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة �عدم وجود أي نية إلجراء أي �غي�� جوهري �� طبيعة عمل الشركة.
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 امللكية والهي�ل التنظي�ي هي�ل  4

 و�عد الطرح  قبل  الشركة �ل ملكيةهي 1.4

 : الطرح و�عد قبلالشركة  هي�ل ملكيةيو�ح ا�جدول التا�� 

 ي�ل ملكية الشركة قبل و�عد الطرح ه ):32( رقم ا�جدول 

 االسم  م

 �عد الطرح*  قبل الطرح* 

 عدد األسهم 

القيمة 

 األسمية 

(ر�ال 

 السعودي) 

 النسبة إ��

إجما��  

 األسهم 

 عدد األسهم 

القيمة 

 األسمية 

(ر�ال 

 السعودي) 

 النسبة إ��

إجما��  

 األسهم 

 13.69% 3,286,270   328,627 15.56% 3,734,400 373,440 براهيم الفائز  ابراهيم عبدهللا  1

 13.28% 3,187,010   318,701 15.09% 3,621,600 362,160 املو�ىى  عبدالعز�ز و سعد وقف 2

 12.45% 2,988,480   298,848 14.15% 3,396,000 339,600 إبراهيم عبدهللا إبراهيم العميقان  3

 11.93% 2,863,870  286,387 13.56% 3,254,400 325,440 ا�جوهرة سليمان محمد الباتل  4

 5.21% 1,250,300  125,030 5.92% 1,420,800 142,080 عبدهللا ابراهيم ناصر العميقان  5

 4.90% 1,176,380  117,638 5.57% 1,336,800 133,680 فيصل عبدهللا ابراهيم العميقان  6

 4.31% 1,034,880  103,488 4.90% 1,176,000 117,600 نورة عبدالرحمن براهيم الشقاري  7

 4.23% 1,015,870  101,587 4.81% 1,154,400 115,440 العبداللطيف ابراهيم عبدهللا إبراهيم  8

 3.96% 950,400  95,040 4.50% 1,080,000 108,000 عبدالعز�ز عبدهللا براهيم الفائز  9

 3.70% 889,150  88,916 4.21% 1,010,400 101,040 فهد ع�� عبدهللا الزامل  10

 2.61% 627,260  62,726 2.97% 712,800 71,280 ر�ان عمر عبدالرحمن املفدى  11

 2.20% 528,000  52,800 2.50% 600,000 60,000 ع�� محمد رشيد البالع  12

 1.72% 413,950  41,395 1.96% 470,400 47,040 غادة عبدهللا ابراهيم العميقان   13

 1.48% 354,820  35,482 1.68% 403,200 40,320 ر�ناد عبدهللا ابراهيم العميقان  14

 1.04% 249,220  24,922 1.18% 283,200 28,320 عب�� عبدهللا ابراهيم العميقان   15

 0.32% 76,030  7,603 0.36% 86,400 8640 محمد عبدهللا ابراهيم العميقان  16

 0.32% 76,030  7,603 0.36% 86,400 8640 نايف عبدهللا ابراهيم العميقان  17

 0.32% 76,030  7,603 0.36% 86,400 8640 خالد عبدهللا ابراهيم العميقان   18

 0.16% 38,020  3,802 0.18% 43,200 4320 فاتن عبدهللا ابراهيم العميقان  19

 0.16% 38,020  3,802 0.18% 43,200 4320 شماء سعود ابراهيم الصو��ي  20

 12.00%  2,880,000  288,000 - - - مؤهلون)  نمستثمرو ا�جمهور ( 21

 100.00% 24,000,000 2,400,000 % 100.00 24,000,000 2,400,000 اإلجما��  

 الشركة : املصدر

 *ال يوجد أي ملكية غ�� مباشرة كما �� تار�خ هذه النشرة. 
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 الهي�ل التنظي�ي  2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة  

  

 التنظي�ي للشركة: الهي�ل 2الش�ل رقم 

 مجلس اإلدارة

العضو املنتدب والرئيس 

 التنفيذي

 �جنة املراجعة

إدارة املوارد 
 البشر�ة

إدارة املبيعات 
 والتسو�ق

إدارة تقنية 
 املعلومات

 أم�ن سر 
 مجلس اإلدارة

 ا�جمعية العامة

نائب الرئيس 
 للتشغيل

 املراجعة الداخلية
مراجعة متعاقد معها (شركة 

للقيام بأعمال التدقيق 

 الداخ��)
 

إدارة ا�خدمات  اإلدارة املالية
 املش��كة

إدارة سالسل 
 اإلمداد والتمو�ن

 إدارة اإلنتاج

إدارة البحوث 
 إدارة ا�جودة والتطو�ر

 املشاريعإدارة 
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c.  وأم�ن سر ا�جلس اإلدارةمجلس أعضاء  

يو�ح ا�جدول التا�� أعضاء مجلس  �ن، م��م غ�� مستقل )3وثالثة (م��م مستقل�ن  )2اء اثنان () أعض5( خمسة يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من

 :  وأم�ن سر ا�جلس رة اإلدا
 وأم�ن سر ا�جلس أعضاء مجلس اإلدارة  ):33( رقم ا�جدول 

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضو�ة 

االستقاللية 

* ** 
 العمر ا�جنسية

 اململوكة األسهم

  قبل الطرح

 "مباشرة"

�عد  اململوكة األسهم

 "مباشرة"  الطرح

 **** 
 التمثيل

 النسبة العدد النسبة العدد

 عبدالرحمن عزام عمر 

 املفدى 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - 43 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

عبدالعز�ز فهد حمد 

 الدعي�ج

نائب رئيس  

 مجلس اإلدارة 
 - - - - - 52 سعودي مستقل غ�� تنفيذي

  ع��  را�ان هذال

 الفايزي 

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - - - - - 34 سعودي مستقل غ�� تنفيذي

 إبراهيم عبدهللا إبراهيم

 العميقان 

  املنتدبالعضو 

والرئيس 

 التنفيذي 

 - % 12.45 298,848 % 14.15 339,600 37 سعودي غ�� مستقل  تنفيذي

فيصل عبدهللا إبراهيم 

 العميقان 

عضو مجلس  

 اإلدارة 
 - % 4.90 117,638 % 5.57 133,680 30 سعودي غ�� مستقل  غ�� تنفيذي

 ** اإلدارة مجلس سر  أم�ن

 وليد صب�� �عقوب 
  سر أم�ن

 اإلدارة  مجلس
 - - - - - 38 مصري  - -

 املصدر: الشركة 

    سنوات  ثالثال تز�د عن  أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله وذلك ملدة    م) ع�� انتخاب2021/ 11/ 21ه (املوافق  16/04/1443تار�خ  ��  املنعقدة  التحولية  وافقت ا�جمعية  *
ً
إبتداءا

  إبراهيم كنائب لرئيس ا�جلس و�عي�ن األستاذ/  الدعي�ج عبدالعز�ز حمد فهدكرئيس للمجلس و�عي�ن األستاذ/  املفدى عبدالرحمن عمر عزاممن تار�خ ا�عقاد ا�جمعية و�عي�ن األستاذ/ 

. العميقان إبراهيم عبدهللا
ً
 منتدبا

ً
 عضوا

 �عقوب �أم�ن لسر ا�جلس.  صب�� وليد /م) ع�� �عي�ن السيد05/12/2021ه (املوافق 1443/ 01/05املنعقد بتار�خ  اجتماعھوافق مجلس اإلدارة �� ** 

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

 من: �ل 

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

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

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

  حساب الشركة.أن ت�ون لھ مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم� 

 أي ملكية غ�� مباشرة �� أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس كما بتار�خ هذه النشرة.  دال يوج**** 
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 مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس   ألعضاء الذاتية الس��ة م�خصفيما ي�� 
 املفدى عبدالرحمن  عمر عزامالذاتية لالس��ة  ):34( رقم ا�جدول 

 املصدر: الشركة

  

 املفدى عبدالرحمن  عمر  عزام

 سنة  43 العمر 

 سعودي ا�جنسية

 مجلس اإلدارة  رئيس املنصب

 املؤهالت العلمية 

 . م2010 عام بالر�اض (SOCPA) القانوني�ن ا�حاسبي�ن هيئة زمالة ع�� حاصل •

 م. 2012 عام �� اململكة العر�ية السعودية) سابقا  الفيصل( العر�ي الشرق  �ليات من  املالية اإلدارة �� املاجست�� ع�� درجة حاصل •

 . م2003 عام �� اململكة العر�ية السعودية سعود امللك جامعة  من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

  عام اإلسالمية �� اململكة العر�ية السعودية سعود  بن محمد اإلمام جامعة من) األنظمة( القانون  �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

 م.2020

 م.2010عام  �� اململكة العر�ية السعودية جامعة اليمامة ل منإدارة األعما  �� حاصل ع�� دبلوم عا�� •

 م. 2022عام �� اململكة العر�ية السعودية ييم) تقن (حاصل ع�� زمالة الهيئة السعودية للمقيم�ن املعتمدي •

 م. 2022عام  ا�جمعية العلمية القضائية السعوديةمن  زمالة املستشار الشر�� �� فقھ املالية اإلسالمية و�سو�ة املنازعاتحاصل ع��  •

   م.2020عام  مجلس التعاون ا�خلي��  معهد أعضاء مجالس اإلدارات �� دول من   حاصل ع�� شهادة عضو مجلس اإلدارة املعتمد •

 م.2020إفالس من �جنة اإلفالس �� اململكة العر�ية السعودية عام حاصل ع�� شهادة أم�ن وخب��   •

 ا�خ��ات العملية 

•  
ً
شركة ذات مسؤولية ( اإلستشار�ة ألفا  مجموعة شركة �� اقتصادية منشآت ومقيم  قانو�ي محاسب -املدير الشر�ك  منصب �شغل حاليا

 .اآلن وح�ى م2018  عام من الف��ة خالل) االقتصادية املنشآت وتقييم  واملراجعة ا�حاسبة مجال �� �عملمحدودة 

 خالل) االستثمارات مجال �� و�عملشركة ذات مسؤولية محدودة (  القابضة الرائدة االستثمارات لشركة التنفيذي الرئيس منصب شغل •

 . م2018 عام وح�ى م2016 عام من الف��ة

) والسفر السياحة مجال �� و�عملشركة ذات مسؤولية محدودة ( والسفر للسياحة العميقان �جموعة التنفيذي الرئيس منصب شغل  •

 . م2016 عام وح�ى م2011 عام من الف��ة خالل

  التجارة مجال �� و�عملشركة ذات مسؤولية محدودة ( واملقاوالت والصناعة للتجارة الواحات  لشركة التنفيذي الرئيس منصب شغل •

 . م2010 عام وح�ى م2006 عام من الف��ة خالل) واملقاوالت والصناعة

 مجال   ��  و�عملشركة ذات مسؤولية محدودة  (  التجار�ة  السيد  عبدهللا  مجموعة  ��  البشر�ة  واملوارد  اإلدار�ة  الشؤون  مدير  منصب  شغل •

 . م2006 عام وح�ى م2003 عام من الف��ة خالل) واملقاوالت والصناعة التجارة

العضو�ات �� 

مجالس إدارات  

 شر�ات أخرى 

•  
ً
  االستثمار مجال �� و�عمل شركة ذات مسؤولية محدودة( االستثمار�ة الراج�� شركة �� مدير�ن مجلس عضو منصب�شغل حاليا

            .اآلن وح�ى م2017 عام من الف��ة خالل) والفندقة العقاري  والتطو�ر

 منصب�شغل  •
ً
 الف��ة خالل) املالية  األوراق مجال �� و�عمل شركة مساهمة مقفلة(  املالية لألوراق ثروات شركة �� إدارة مجلس عضو حاليا

 .                                         اآلن وح�ى م2021 عام من

 منصب�شغل  •
ً
 خالل) املنتجات الغذائية مجال �� و�عمل شركة مساهمة مقفلة( الغذاء النو�� للتجارة شركة �� إدارة مجلس عضو حاليا

 .         اآلن وح�ى م2021 عام من الف��ة

 منصب�شغل  •
ً
 ا�جال الط�ي)و�عمل �� ذات مسؤولية محدودة شركة شركة ا�حكماء التخص�ىي للعيون ( ��املدير�ن عضو مجلس  حاليا

                                 .اآلنوح�ى  م2022خالل الف��ة من عام 
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 الدعي�ج  عبدالعز�ز حمد فهدلالس��ة الذاتية   ):35( رقم ا�جدول 

 الدعي�ج عبدالعز�ز  حمد فهد

 سنة   52 العمر 

 سعودي ا�جنسية

 مجلس اإلدارة  نائب رئيس املنصب

 املؤهالت العلمية 

 م 1993 عام السعودية العر�ية باململكة  القرى  أم جامعة من فكر�ة ومذاهب عقيدة تخصص �� ب�الور�وسال درجة ع�� حاصل •

 م 2003 عام السعودية العر�ية باململكة القرى  أم جامعة من إسالمية دراسات تخصص �� املاجست�� درجة ع�� حاصل •

 . م2014 عام السعودية العر�ية باململكة املنورة باملدينة اإلسالمية ا�جامعة من اإلسالمية الثقافة  تخصص �� الدكتوراه درجة ع�� حاصل •

 ا�خ��ات العملية 

  �شغل •
ً
 خالل) ر��� غ��ال القطاع دعم  مجال �� �عمل أهلية مؤسسة( عبدهللا إبراهيم السبي��  ملؤسسة التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م2022 عام من الف��ة

  �شغل •
ً
 غ��ال القطاع دعم  مجال �� �عمل ر�حية غ�� مؤسسة( املو�ىى وعبدالعز�ز سعد وقف  ملؤسسة التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م2016 عام من الف��ة خالل) ر���

  �شغل •
ً
 عام من الف��ة خالل) التعليم  مجال �� �عملو  محدودة ةمسؤولي ذات شركة(  للتعليم  قيم   لشركة التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م2019

  �شغل •
ً
 عام من الف��ة خالل التعليم) مجال �� �عمل محدودة مسؤولية ذات (شركة التعليمية أطياب شركة عام مدير منصب حاليا

 .اآلن وح�ى  م2020

  �شغل •
ً
 عام من الف��ة خالل التعليم) مجال �� �عمل محدودة مسؤولية ذات (شركة التعليمية البشرى  دار شركة عام مدير منصب حاليا

 .اآلن وح�ى  م2020

 الف��ة خالل )ر��� الغ�� القطاع دعم  مجال �� �عمل ر�حية غ�� مؤسسة( ا�خ��ية الراج��  سليمان مؤسسة ومدير مستشار منصب شغل  •

 . م2015 عام م وح�ى2006 عام من

العضو�ات �� 

مجالس إدارات  

 شر�ات أخرى 

  �شغل •
ً
  االستشار�ة ا�خدمات تقديم  مجال �� �عمل محدودة مسؤولية ذات شركة( املوارد تأهيل شركة �� إدارة مجلس عضو منصب حاليا

  .اآلن وح�ى م2018 عام من الف��ة )التوظيف  وخدمات البشر�ة املوارد و�دارة اإلدارة مجال ��

  �شغل •
ً
  لألفراد  القيادة لتعليم  مجال �� �عمل ذات مسؤولية محدودة شركة( القيادات تنمية شركة �� إدارة مجلس عضو منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م2019 عام من الف��ة خالل )واملنظمات

 املصدر: الشركة

 

 الفايزي  ع�� هذال را�انلالس��ة الذاتية   ):36( رقم ا�جدول 

 را�ان هذال ع�� الفايزي 

 سنة   34 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب

 املؤهالت العلمية 
 . م2017 عام السعودية العر�ية اململكة �� سعود امللك  جامعة من األعمال إدارة �� املاجست�� درجة ع�� حاصل •

 . م 2012 عام السعودية العر�ية اململكة �� سعود امللك  جامعة من الصناعية الهندسة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

 ا�خ��ات العملية 

�� شركة ون لالستثمارات (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال اإلتصال  الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب    منصب  ايً حال  �شغل •

 وح�ى اآلن. م 2016والتسو�ق) منذ عام 

 عام من الف��ة خالل )ح�ومية �عمل �� مجال التمو�ل التنموي جهة ( اإلجتماعية التنمية بنك  �� املشاريع إدارة مدير منصب شغل •

 . م2016 عام وح�ى م 2014

 من  الف��ة  خالل  )تقنية املعلومات(شركة ح�ومية �عمل �� مجال    علم  لشركة  ا�ح�ومي  سناد اإل   قطاع  أعمال  مطور   منصب  شغل •

 . م2014 إ�� 2013 عام

العضو�ات �� 

مجالس إدارات  

 شر�ات أخرى 

  �شغل •
ً
 مجال �� و�عمل ةلمقف مساهمة شركة( لإلستثمارات  ون  شركة �� املنتدب والعضو اإلدارة مجلس عضو منصب حاليا

 .            اآلن وح�ى م2021 عام من الف��ة خالل) التسو�ق

 املصدر: الشركة
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 العميقان  إبراهيم عبدهللا براهيمالس��ة الذاتية إل ): 37ا�جدول رقم (

 العميقان  إبراهيم عبدهللا إبراهيم

 سنة  37 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  املنصب 

 املؤهالت العلمية 
 . م2007 عام السعودية العر�ية اململكة ��  سعود امللك من جامعة األعمال إدارة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

 .م2011  عام بر�طانيا  دولة �� ه��توات جامعة من املالية  اإلدارة تخصص �� املاجست�� درجة ع�� حاصل •

 ا�خ��ات العملية 

   �شغل •
ً
  من)  األغذية  مجال  ��  و�عمل  مساهمة مقفلة  شركةالغذائية (  للمنتجات  نفوذ   شركة  ��  املنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليا

 .اآلن وح�ى م2016 عام

 وح�ى   م2014  عام  من)  والز�وت  الب��ول  قطاع  ��  و�عمل  محدودة  ةمسؤولي  ذات  شركة(  العاملية  شل  شركة  ��  مدرب ومستشار  منصب  شغل •

 . م2016 عام

  وح�ى  م2012 عام  والسياحة) من  السفر قطاع �� و�عمل   محدودة ة مسؤولي ذات شركة( للسياحة أجواء شركة �� تنفيذي مدير منصب  شغل •

 . م2013 عام

م  2010  عام  من   والسياحة)  السفر  قطاع  ��  و�عمل  محدودة  ليةو مسؤ   ذات  شركة(   للسياحة  شركة العميقان  ��  الفروع  إدارة  مدير  منصب  شغل •

 . م2012 عام وح�ى

العضو�ات �� 

مجالس إدارات 

 شر�ات أخرى 

  �شغل •
ً
 وح�ى م2013 عام من) تقنية املعلومات مجال  �� و�عمل مقفلة مساهمة شركة( األو�� ترفل شركة �� اإلدارة مجلس عضو منصب حاليا

 . اآلن

   �شغل •
ً
  عام   من  )االستثمار  مجال  ��  و�عمل  محدودة  ةمسؤولي  ذات  شركة(  الرائدة  االستثمارات  شركة  ��  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  حاليا

 .اآلن وح�ى م2014

 املصدر: الشركة 

 العميقان  إبراهيم عبدهللا لفيصل الس��ة الذاتية ): 38ا�جدول رقم (

 العميقان  إبراهيم عبدهللا فيصل

 سنة  30 العمر 

 سعودي ا�جنسية 

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب 

 . م2013 عام السعودية العر�ية اململكة �� سعود امللك جامعة من ا�حاسب علوم �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 ا�خ��ات العملية 
  �شغل •

ً
 . اآلن وح�ى 2018 عام من) السياحة مجال �� و�عمل مساهمة مقفلة شركة( األو�� ترفل شركة  �� التنفيذي الرئيس نائب منصب حاليا

 . م2021  وح�ى   م2014  عام   من   )االتصاالت  قطاع  ��  و�عمل   عامة  مساهمة  شركة(   السعودية  االتصاالت  شركة �   برمجيات  مهندس  منصب   شغل •

العضو�ات �� 

مجالس إدارات 

 شر�ات أخرى 

  �شغل •
ً
 .اآلن وح�ى م2013 عام من) السياحة مجال �� و�عمل مقفلة مساهمة شركة( األو�� ترفل شركة �� اإلدارة مجلس عضو منصب حاليا

   �شغل •
ً
  عام   من  )االستثمار  مجال  ��  و�عمل  محدودة  ةمسؤولي  ذات  شركة(  الرائدة  االستثمارات  شركة  ��  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  حاليا

 .اآلن وح�ى م2014

 املصدر: الشركة 

 وليد صب�� �عقوبالس��ة الذاتية ل ):39ا�جدول رقم (

 �عقوب صب�� وليد

 سنة  38 العمر 

 مصري  ا�جنسية 

 أم�ن سر مجلس اإلدارة  املنصب 

 . م2004 عام مصر �� القاهرة جامعة  من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 ا�خ��ات العملية 

  �شغل •
ً
  من )االستثماراتو�عمل �� مجال ذات مسؤولية محدودة (شركة االستثمارات الرائدة  شركة ��مدير التخطيط والتطو�ر  منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م2018 عام

  م2015 عام من )ا�خدمات املساندة مجال �� و�عملذات مسؤولية محدودة  شركة(راية ا�خليج  شركة ��تطو�ر األعمال مدير  منصب شغل •

 م. 2018 عام ح�ىو 

القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة و�عمل �� مجال االستثمارات) من عام   6شغل منصب مدير ا�خدمات املش��كة �� مجموعة إف  •

 م. 2015م وح�ى عام 2009

ق والضيافة) من عام  شغل منصب مشرف قطاع األغذية �� منتجع شاطئ الغروب (شركة ذات مسؤولية محدودة و�عمل �� مجال الفناد •

 م. 2008م وح�ى عام 2006

م وح�ى  2005شغل منصب محاسب عام �� مجموعة فاما القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة و�عمل �� مجال االستثمارات) من عام  •

 م. 2006عام 

 املصدر: الشركة 
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 التنفيذية اإلدارة  3.4

 أعضاء اإلدارة التنفيذية ):40( رقم ا�جدول 

 تار�خ التعي�ن  العمر  ا�جنسية املنصب االسم 

  اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 النسبة العدد

 % 14.15 339,600 م 2016/ 15/02 37 سعودي  * التنفيذيالرئيس  العميقان  إبراهيم إبراهيم عبدهللا

 - - م 2017/ 01/06 28 سعودي  نائب الرئيس التشغيل  ثابت محمد عبدالعز�ز التو�جري 

 1.18% 28,320 م 2022/ 15/05 25 ة سعودي مدير إدارة البحوث والتطو�ر  عب�� عبدهللا ابراهيم العميقان  

 - - م 2020/ 06/12 30 باكستا�ي  ة دارة املاليمدير اإل  محمد فاروق 

 - - - - - ** مدير إدارة ا�خدمات املش��كة شاغر 

 - - م 2021/ 20/12 35 أرد�ي  مدير إدارة ا�جودة محمد عصام محمد السيف 

 - - م 2021/ 06/12 28 سعودي  مدير إدارة املوارد البشر�ة  معاذ إبراهيم محمد ا�خليل

 - - م 2020/ 01/09 32 سودا�ي  تقنية املعلومات مدير إدارة  محمد ادم محمد ادم 

 - - م 2021/ 12/09 36 هندي  والتمو�ن  اإلمداد سالسل إدارة مدير خطيب  �ليم ال عبد محمد

 - - م 2020/ 26/10 35 يم�ي  مدير إدارة املبيعات والتسو�ق  العروي سالم أحمد صا�ح

 - - م  2021/ 05/12 35 هندي  مدير إدارة اإلنتاج  ماثو ليجو ماثو 

 - - م  2021/ 24/08 28 سعودي  املشاريع مدير إدارة  �سار ناصر عبدهللا الدبيان

 الشركة : املصدر

 كرئيس تنفيذي للشركة.  العميقان إبراهيم عبدهللا إبراهيمم) تم �عي�ن السيد/ 15/02/2016ه (املوافق 07/05/1437*بتار�خ 

 م. 2023من العام  األول شاغر كما بتار�خ هذه النشرة، ومن املتوقع أن يتم التعي�ن خالل الر�ع  املش��كةمدير إدارة ا�خدمات **إن منصب 
 

 

 وفيما ي�� نبذة عن م�خص الس��ة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
 العميقان إبراهيم   عبدهللا براهيمإل الس��ة الذاتية  ):41( رقم ا�جدول 

 العميقان  عبدهللا عبدهللا إبراهيم إبراهيم

 راجع القسم رقم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  3.4فضال

 الشركة: املصدر

 التو�جري عبدالعز�ز  محمد ثابتلالس��ة الذاتية   ):42( رقم ا�جدول 

 التو�جري  عبدالعز�ز  محمد ثابت

 سنة  28 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 التشغيل  لعمليات الرئيس نائب املنصب

 . م2016 عام السعودية العر�ية  اململكة �� القصيم  جامعة من اآل�� ا�حاسب هندسة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م2014 عام دولة أيرلندا ��  إيبات  �لية من اإلنجل��ية اللغة �� املتقدم ال��نامج ع�� شهادة حاصل •

   �شغل • ا�خ��ات العملية 
ً
الغذائية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل    للمنتجات  نفوذ  شركة  ��  التشغيل  لعمليات  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حاليا

 .اآلن وح�ى م 2020 عام من �� مجال األغذية)

خالل   (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية)  الغذائية  للمنتجات  نفوذ  شركة  ��  والتسو�ق  املبيعات  مدير  منصب  شغل •

 . م2020عام 

  م 2017  عام  من  (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية)  الغذائية  للمنتجات  نفوذ  شركة  ��  إقلي�ي  مدير  منصب  شغل •

 . م 2020 عام وح�ى

شركة مطارات الر�اض (شركة ح�ومية �عمل �� مجال �شغيل    -  الدو��  خالد  امللك   مطار  ��  مطارات  أجهزة  مهندس  منصب  شغل •

 . م 2020 عام ح�ى م2017 الف��ة من وتطو�ر مطارات مدينة الر�اض)

  ح�ى   م2016  الف��ة  من  تنظيم �عاون دول ا�خليج)(منظمة دولية �عمل �� مجال    ا�خلي��  التعاون   مجلس  ��  متعاون   منصب  شغل •

 . م 2016

 الشركة: املصدر
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 عب�� عبدهللا ابراهيم العميقان ل  الس��ة الذاتية ):43( رقم ا�جدول 

 عب�� عبدهللا ابراهيم العميقان 

 سنة  25 العمر 

 ة سعودي ا�جنسية

 البحوث والتطو�ر مدير إدارة  املنصب

 السعودية العر�ية اململكة �� سعود امللك   جامعة مناضطرابات التخاطب والبلع والسمعيات  �� الب�الور�وس درجة ع�� ةحاصل • املؤهالت العلمية 

 . م2019 عام

 منصب مدير � • ا�خ��ات العملية 
ً
والتطو�ر  إدارة  شغل حاليا �� مجال   للمنتجات  نفوذ  شركة  ��  البحوث  الغذائية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل 

 وح�ى اآلن.م 2022األغذية) من عام 

م  2019 عام من الف��ة خالل و�عمل �� مجال األغذية) مؤسسة فردية( مؤسسة ح�اية كعك  �� مؤسس ومدير عام منصب تشغل •

 . م 2022 عام وح�ى

  �عمل   مساهمة عامة  شركة(  واالستثمارمستشفى ا�حمادي التا�ع لشركة ا�حمادي للتنمية  ��    أخصائي تخاطب و�لع  منصب  تشغل •

 . م2020عام  خالل) ال�حة مجال ��

 الشركة: املصدر

 فاروق  حمد�  الس��ة الذاتية ):44( رقم ا�جدول 

 فاروق   محمد

 سنة  30 العمر 

 باكستا�ي  ا�جنسية

 املا��   املدير املنصب

 . م2014 عام املتحدة اململكة �� ACCA املعتمدين القانوني�ن ا�حاسب�ن جمعية شهادة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م2012 عام دولة إنجل��ا �� بروكس أكسفورد جامعة من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

   �شغل • ا�خ��ات العملية 
ً
  م 2020  عام  من  الغذائية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية)  للمنتجات  نفوذ   شركة  ��  املدير املا��  منصب  حاليا

 . اآلن وح�ى

مجال األغذية   ��  �عمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة(  التجار�ة  خزامى  شركة  ��  والتحكم  والتخطيط  التقار�ر  مدير  منصب  شغل •

 . م 2020 عام وح�ى م2016 عام من الف��ة خالل )االس��الكية

  خاللاألغذية اإلس��الكية)    مجال  ��  �عمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة(  لألغذية  م��ا  شركة��    ما��  مدير  مساعد  منصب  شغل •

 . م 2016 عام وح�ى م2015 عام من الف��ة

ذات  (  املشاريع  إدارة  ��  املتخصصة  السعودية  الشركة  ��  املا��  املدير  منصب  شغل • محدودةشركة  ل  مجا  ��  �عمل  مسؤولية 

 . م2015 عام  م وح�ى2014 عام من الف��ة خالل) املقاوالت

 الشركة: املصدر

 �حمد عصام محمد السيف   الس��ة الذاتية ):45( رقم ا�جدول 

 السيف  محمد عصام محمد

 سنة  35 العمر 

 أرد�ي  ا�جنسية

 ا�جودةمدير إدارة  املنصب

 . م 2004 عام األردندولة  �� املرحلة الثانو�ة شهادة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 عام من (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية) الغذائية للمنتجات نفوذ شركة �� ا�جودة إدارة مدير منصب �شغل • ا�خ��ات العملية 

 .ناآل  وح�ى م 2021

  من �عمل �� مجال بيع األطعمة البحر�ة) محدودة مسؤولية ذات شركة( شر�مبلس شركة �� التجاري   االمتياز مدير منصب شغل •

 . م2021 وح�ى م2018 عام

و�عمل �� مجال بيع  محدودة مسؤولية ذات(شركة  العاملية للمطاعم ا�جز�رة شركة �� س��افينا مطعم عام مدير منصب شغل •

   .م 2018 وح�ى م2016 من األطعمة)

 م. 2016خالل عام  )األغذيةو�عمل �� مجال  محدودة مسؤولية ذات شركة( اكس��س بي��ا شركة �� مستشار منصب شغل •

  و�عمل   ودةدمح   مسؤولية  ذات  شركة(  أرام ها�وبشركة    ��  داز  هاجن  و�افيھ  باريس  دي  ان���وت  مطعم  �شغيل  مدير  منصب  شغل •

 .  م2016 وح�ى م2012 من والتجارة) التصو�ر مجال ��

 الشركة: املصدر
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    ا�خليل محمد إبراهيم عاذمل  الس��ة الذاتية ):46( رقم ا�جدول 

    ا�خليل  محمد  إبراهيم معاذ

 سنة  28 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 مدير إدارة املوارد البشر�ة  املنصب

 . م 2017 عام السعودية العر�ية اململكة �� القصيم جامعة من وال��جمة اإلنجل��ية اللغة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 م. 2020 عام السعودية العر�ية اململكة �� ا�جمعة جامعة من البشر�ة املوارد إدارة �� العا�� الدبلوم ع�� حاصل •

 األغذية) خاللالغذائية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال  للمنتجات نفوذ شركة �� البشر�ة املوارد مدير منصب �شغل • ا�خ��ات العملية 

 اآلن. ح�ىو  م2021عام  من الف��ة

 األغذية) خاللالغذائية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال  للمنتجات نفوذ شركة �� �شر�ة موارد أخصائي منصب شغل •

 . م 2021 عام وح�ى م2020عام  من الف��ة

خالل الف��ة من  ) العا��  التعليم مجال �� �عمل ح�ومية جامعة( القصيم جامعة �� املشاريع إدارة �� إداري  مساعد منصب شغل •

 . م 2020 عام ح�ى م2019عام 

 الشركة: املصدر

 ادم محمد ادم حمد�  الس��ة الذاتية ):47( رقم ا�جدول 

 محمد ادم محمد ادم 

 سنة  32 العمر 

 سودا�ي  ا�جنسية

 مدير إدارة تقنية املعلومات  املنصب

 . م2012 عام الهنددولة   �� ��اراتيار جامعة من املعلومات تقنية �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م2017 عام السوداندولة  �� جاردن سي�ي جامعة من إدارة األعمال �� املاجست�� درجة ع�� حاصل •

األغذية)  الغذائية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال  للمنتجات نفوذ شركة �� إدارة تقنية املعلومات مدير منصب �شغل • ا�خ��ات العملية 

 اآلن. ح�ىو  م 2020عام  من الف��ة خالل

و�عمل ��   ذات مسؤولية محدودة(شركة  البالستيكيةاإلمارا�ي للمواد الغذائية والتعبئة  شركة �� مهندس دعم ف�ي منصب شغل •

 . م2017 عام وح�ى م 2014عام  من الف��ة خالل )األغذية و�غليفهامجال 

 من الف��ة االستثمار) خاللو�عمل �� مجال  مساهمة مقفلة(شركة  إتام لالستثمار شركة �� مهندس برمجيات أول  منصب شغل •

 . م 2019 عام وح�ى م2017عام 

مجال االستثمار �� مجاالت  مجموعة البجادي (شركة مساهمة مقفلة و�عمل ��  شركة �� إداري أنظمة و�رمجيات منصب شغل •

 . م 2021 عام وح�ى م 2020عام  من الف��ة خالل )متنوعة

 الشركة: املصدر

 خطيب  �ليم ال عبد حمد�  الس��ة الذاتية ):48( رقم ا�جدول 

 خطيب  �ليم ال عبد محمد

 سنة  36 العمر 

 هندي  ا�جنسية

 مدير إدارة سالسل اإلمداد والتمو�ن  املنصب

  عام الهند دولة �� التكنولوجية ��رو  الل جواهر من جامعة املعلومات وتقنية ا�حاسب علومشهادة الب�الور�وس �� حاصل ع��  • املؤهالت العلمية 

 . م 2007

 . م2015 عام املتحدة اململكة �� ال��يطانية املعاي�� مؤسسة  من ISO 9001 ا�جودة إدارة نظام مدققي كب��حاصل ع�� شهادة  •

 (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية)الغذائية  للمنتجات نفوذ شركة �� والتمو�ن  مداداإل  سلسلة مدير�شغل منصب  • ا�خ��ات العملية 

 .اآلن وح�ى م 2021 من عام

  املأ�والت وتجارة تصنيع �عمل �� مجال محدودة مسؤولية ذات شركة( اليوم قوت شركة �� إقلي�ي مشرف شغل منصب  •

 . م2019  وح�ى عام م2018 عام من )واملشرو�ات

  من )واألغذيةاملشرو�ات �عمل �� مجال  محدودة مسؤولية ذات شركة( الدعم مستودع شركة �� العمليات مديرشغل منصب  •

 . م 2021 إ�� م2019 عام

 الشركة: املصدر
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 العروي صا�ح أحمد سالمل  الس��ة الذاتية ):49( رقم ا�جدول 

 العروي  صا�ح حمدأ سالم

 سنة  35 العمر 

 يم�ي  ا�جنسية

 مدير إدارة املبيعات والتسو�ق  املنصب

 . م2011 عام دولة اليمن �� العلوم والتكنولوجيا جامعة من إدارة تقنية املعلومات �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

  • ا�خ��ات العملية 
ً
 خالل(شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية)  الغذائية للمنتجات نفوذ شركة �� مبيعات مدير منصب �شغل حاليا

 .اآلن وح�ى م2021 عام من الف��ة

) وا�حلو�ات واملشرو�ات غذيةاأل  مجال �� �عمل ايطالية فر�شايز شركة( شركة بيالميا �� العمليات إدارة مساعد منصب شغل •

 . م2017 عام م وح�ى2014 عام من الف��ة خالل

 إنتاج مجال �� �عمل محدودة مسؤولية ذات شركة( وامل�جنات ل�حلو�ات تمر�ة شركة �� منطقة �شغيل مدير منصب شغل •

 . م2020  عام وح�ى م2017 عام من الف��ة خالل) وامل�جنات حلو�اتا�

 الشركة: املصدر

 ماثو  ماثو  ليجول  الس��ة الذاتية ):50( رقم ا�جدول 

 ماثو ماثو  ليجو 

 سنة  35 العمر 

 هندي  ا�جنسية

 مدير إدارة اإلنتاج  املنصب

 . م2006إدارة الفنادق من جامعة ك��ال بدولة الهند عام  دبلومحاصل ع��  • املؤهالت العلمية 

 م 2021 عام الهند بدولة ك��ال جامعة من األعمال إدارة �� تخصص اجست��حاصل ع�� درجة امل  •

(شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال  التجار�ة القصيم ركن �� شركة واإلنتاج للمبيعات العمليات مديرشغل منصب  • ا�خ��ات العملية 

 . م2021 خالل عام إنتاج و�يع ا�حلو�ات وامل�جنات)

  و�يع إنتاج مجال �� �عملشركة ذات مسؤولية محدودة ( تمر�ة شركة��  ا�خابز و�نتاج املبيعات عمليات مديرشغل منصب  •

 .م2021 إ�� م 2016 عام من) ا�حلو�ات

(شركة ذات مسؤولية �عمل �� مجال بيع األطعمة) خالل الف��ة من   تر�ت أند إيت�� شركة  مطعم العمليات مديرشغل منصب  •

 .م 2016 عام وح�ى م2015 عام

شركة مجموعة جواد لألعمال (شركة ذات مسؤولية �عمل �� مجال بيع املشرو�ات  ��   )�و�� �وستا( منطقة مديرشغل منصب  •

 .م2014وح�ى عام  م2012 من عام خالل الف��ة واألطعمة)

 م 2012 إ�� م2010�عمل �� مجال بيع املشرو�ات واألطعمة)  هندية شركة( الفازا باريستا لشركة منطقة مديرشغل منصب  •

 الشركة: املصدر

 يسار ناصر عبدهللا الدبيان ل  الس��ة الذاتية ):51( رقم ا�جدول 

 �سار ناصر عبدهللا الدبيان

 سنة  28 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 اإلنتاج مدير إدارة  املنصب

 م 2018 عام اململكة العر�ية السعودية��  القصيم جامعة من الهندسة املدنية �� تخصصالب�الور�وس حاصل ع�� درجة   • املؤهالت العلمية 

 ا�خ��ات العملية 
•  

ً
 خالل(شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية)  الغذائية للمنتجات نفوذ شركة �� إدارة اإلنتاج مدير منصب �شغل حاليا

 .اآلن وح�ى م2022 عام من الف��ة

مساهمة مقفلة �عمل �� مجال املقاوالت) خالل الف��ة من شغل منصب مهندس موقع �� مجموعة ز�د ا�حس�ن واخوانھ (شركة  •

 م. 2020م وح�ى 2019عام 

شغل منصب مهندس موقع �� مؤسسة م�جزات (مؤسسة فردية �عمل �� مجال االستشارات الهندسية) خالل الف��ة من عام  •

 م. 2021م وح�ى عام 2020

الغذائية (شركة مساهمة مقفلة �عمل �� مجال األغذية) خالل الف��ة من  شغل منصب مشرف مشاريع �� شركة نفوذ للمنتجات  •

 م. 2022م ح�ى عام 2021عام 

  الشركة: املصدر
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 الشركة �جان 4.4

 املراجعة  �جنة 1.4.4

العادية   غ��  العامة  ا�جمعية  (املوافق  08/05/1443تار�خ    ��  املنعقدوافقت    مهامها   وتحديد  املراجعة  �جنة  �شكيل  عتمادا ع��  م)  12/12/2021ه 

 . ا�عقاد ا�جمعية وتنت�ي بان��اء دورة مجلس اإلدارة ا�حاليةتار�خ  من بدأت وال�ي) سنوات 3لثالث ( عضو���م ومدة  أعضا��ا وم�افآت عملها وضوابط

 املراجعة  �جنة اختصاصات 2.4.4

  سبيل  �� ولها ف��ا الداخلية الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقار�روالتحقق من سالمة ونزاهة  الشركة، أعمال ع�� باملراقبة املراجعة �جنة تختص

  مجلس   من  تطلب   أن  لها  و�جوز   ،التنفيذية  اإلدارة   أو  اإلدارة   مجلس  أعضاء   من   بيان أو  إيضاح  أي   وطلب  ووثائقها  �جال��ا  ع��  االطالع  حق   ذلك

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة �عرضت أو عملها اإلدارة  مجلس أعاق إذا لال�عقاد للشركة العامة ا�جمعية دعوة  اإلدارة 

 مهام �جنة املراجعة ومسؤوليا��ا  3.4.4

   :التقار�ر املالية

 وعدال��ا  نزاه��ا  لضـــــــــمان  شـــــــــأ��ا؛  �� والتوصـــــــــية  رأ��ا و�بداء اإلدارة   مجلس ع�� عرضـــــــــها  قبل للشـــــــــركة والســـــــــنو�ة  األولية املالية القوائم  دراســـــــــة  -

 . وشفافي��ا

  وتتضمن  ومفهومة ومتوازنة عادلة  للشركة املالية  والقوائم  اإلدارة   مجلس  تقر�ر  �ان  إذا  فيما  –اإلدارة   مجلس  طلب  ع��  بناءً –  الف�ي الرأي  إبداء  -

 .   واس��اتيجي��ا عملها ونموذج وأدا��ا للشركة املا�� املركز تقييم واملستثمر�ن للمساهم�ن تتيح ال�ي املعلومات

 . املالية التقار�ر تتضم��ا مألوفة غ��  أو مهّمة مسائل أي دراسة  -

 . ا�حسابات مراجع أو الشركة �� االل��ام مسؤول أو مهام يتو�� من أو للشركة املا�� املدير يث��ها مسائل أي �� بدقة البحث -

 . املالية التقار�ر �� الواردة  ا�جوهر�ة املسائل �� ا�حاسبية التقديرات من التحقق  -

 . شأ��ا �� اإلدارة  �جلس والتوصية الرأي و�بداء الشركة �� املتبعة ا�حاسبية السياسات دراسة -
 

 :  املراجعة الداخلية 

 . الشركة �� ا�خاطر و�دارة  واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -

 . ف��ا الواردة  للم�حوظات الت�حيحية اإلجراءات تنفيذ ومتا�عة الداخلية املراجعة تقار�ر دراسة -

  وفعالي��ا الالزمة  املوارد توافر  من  للتحقق  -وجدت  إن- الشركة �� الداخلية املراجعة  و�دارة  الداخ�� املراجع  وأ�شطة  أداء ع��  واإلشراف  الرقابة -

 .�عيينھ إ�� ا�حاجة مدى �شأن ا�جلس إ�� توصيا��ا تقديم ال�جنة فع�� داخ��، مراجع للشركة يكن لم و�ذا ��ا املنوطة واملهام األعمال أداء ��

 .  م�افآت واق��اح الداخ�� املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة  أو وحدة  مدير بتعي�ن اإلدارة  �جلس  التوصية -
 

   : مراجع ا�حسابات

  عملهم  نطاق ومراجعة  اســـتقاللهم من  التحقق  �عد أدا��م، وتقييم أ�عا��م  وتحديد وعزلهم  ا�حســـابات  مراج��  ب��شـــيح اإلدارة  �جلس  التوصـــية -

 . معهم التعاقد وشروط

ــابـات مراجع  اســـــــــــــتقالل من  التحقق -   ذات واملعـاي��   القواعـد  االعتبـار  �� األخـذ مع املراجعـة،  أعمـال فعـاليـة ومـدى  وعـدالتـھ،  وموضـــــــــــــوعيتـھ  ا�حســـــــــــ

 . الصلة

   تقــديم  عــدم  من والتحقق  وأعمــال،  الشـــــــــــــركــة  حســــــــــــــابــات  مراجع  خطــة  مراجعــة -
ً
  و�بــداء  املراجعــة،  أعمــال نطــاق  عن تخرج  إدار�ــة  أو  فنيــة  أعمــاال

 . ذلك حيال مرئيا��ا

 .  الشركة حسابات مراجع استفسارات عن  اإلجابة -

 .عنھ املعلومات حجب وعدم عملھ أداء من ا�حسابات مراجع تمك�ن من التحقق -

   .�شأ��ا اتِخذ ما ومتا�عة املالية القوائم ع�� ومالحظات ا�حسابات مراجع تقر�ر دراسة -
 

   :  ضمان االل��ام 

 . �شأ��ا الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية ا�جهات تقار�ر نتائج مراجعة  -

 . العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة ال��ام من التحقق -

 . اإلدارة  مجلس إ�� ذلك حيال مرئيا��ا وتقديم العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجر��ا أن املق��ح والتعامالت العقود مراجعة  -

 .اتخاذها يتع�ن ال�ي باإلجراءات توصيا��ا و�بداء اإلدارة، مجلس إ�� �شأ��ا إجراء اتخاذ ضرورة  ترى  مسائل من تراه  ما رفع  -
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 :املراجعة �جنة أعضاء التا�� ا�جدول  و�و�ح
 أعضاء �جنة املراجعة ):52( رقم ا�جدول 

 الوظيفة  االسم 

 ال�جنة  رئيس عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق 

 عضو املفدى  عبدالرحمن ر�ان بن عمر

 عضو سلطان بن أحمد الشبي�� 

 الشركة : املصدر
 

 الس��ة الذاتية ألعضاء �جنة املراجعة: وفيما ي�� 
 الهدلق إبراهيم بن  عبدالرحمنلالس��ة الذاتية   :)53( رقم ا�جدول 

 الهدلق  إبراهيم بن عبدالرحمن 

 سنة  33 العمر 

 سعودي ا�جنسية

 رئيس �جنة املراجعة املنصب

 . م2011 عام السعودية العر�ية اململكة �� اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة  من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 . م2015 عام السعودية العر�ية اململكة �� العر�ي الشرق  �ليات من  األعمال إدارة �� املاجست�� درجة ع�� حاصل •

  • ا�خ��ات العملية 
ً
  مجال �� و�عمل مقفلة مساهمة شركة( أساس مك�ن لالستثمار والتطو�ر العقاري   شركة �� التنفيذي الرئيس منصب �شغل حاليا

 .اآلن وح�ى م2022 عام من) الستثمار والتطو�ر العقاري ا

 منصب رئيس �جنة املراجعة �� شركة عزم السعودية (شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال تقنية املعلومات) من عام  •
ً
�شغل حاليا

 اآلن. م وح�ى2021

 منصب رئيس �جنة املراجعة �� شركة الغذاء النو��(شركة مساهمة مقفلة و�عمل �� مجال األغذية) من عام  •
ً
 ح�ى اآلن.  م2021�شغل حاليا

  وا�خدمات التخز�ن ا�خدمات مجال �� و�عمل عامة مساهمة شركة(  اللوجستية ل�خدمات صدر شركة �� التنفيذي الرئيس منصب شغل •

 . م2022عام  وح�ى م2020 عام من) اللوجستية

  عام وح�ى م2012 عام من) اململكة �� التعليم  تقييم  مجال �� و�عمل ح�ومية هيئة( والتدر�ب التعليم  تقو�م  هيئة �� محاسب منصب شغل •

 .م2015

 وح�ى م2015 عام من) اململكة �� التعليم  تقييم  مجال �� و�عمل ح�ومية هيئة( والتدر�ب التعليم  تقو�م  هيئة ��  داخ�� مراجع منصب شغل •

 . م2017 عام

  م2017 عام من) األرز  و�يع إنتاج �� و�عمل مقفلة مساهمة شركة( الشعالن عبدالرحمن أبناء شركة �� التنفيذي الرئيس منصب شغل •

 . م2020 عام وح�ى

 املصدر: الشركة 

 املفدى عمر بن  ر�انلالس��ة الذاتية  : )54( رقم ا�جدول 

 املفدى  عبدالرحمن عمر  بن ر�ان

 سنة   31 العمر 

 سعودي ا�جنسية

 عضو �جنة املراجعة املنصب

 م.2018حاصل ع�� درجة املاجست�� �� اإلدارة املالية من جامعة انديانا �� الواليات املتحدة األمر�كية عام  • املؤهالت العلمية 

 م. 2013درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة من جامعة امللك سعود �� اململكة العر�ية السعودية عام حاصل ع��  •

 م. 2021عام  من الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن �� اململكة العر�ية السعودية حاصل ع�� الزمالة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن •

عام   من الهيئة السعودية للمقيم�ن املعتمدين �� اململكة العر�ية السعودية حاصل ع�� الزمالة السعودية لتقييم املنشآت االقتصادية •

  .م2022

(شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال ا�خدمات التأكيدية واالستشار�ة) خالل  شغل منصب شر�ك �� مجموعة ألفا االستشار�ة  • ا�خ��ات العملية 

 . م2022عام وح�ى  م2021الف��ة من عام 

ا�خدمات شغل منصب املدير الف�ي �� شركة املفدى محاسبون قانونيون ومستشارون (شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� مجال  •

 م. 2021م وح�ى عام 2018التأكيدية واالستشار�ة) خالل الف��ة من عام 

م وح�ى 2018) خالل الف��ة من عام تنظيم التقييم و�عمل �� مجال هيئة ح�ومية عضو أسا�ىي �� الهيئة السعودية للمقيم�ن املعتمدين ( •

 م. 2021عام 

ا�حاسبة واملراجعة) خالل  اإلشراف ع�� مهنة و�عمل �� مجالهيئة ح�ومية القانوني�ن (عضو أسا�ىي �� الهيئة السعودية للمحاسب�ن  •

 م. 2021م وح�ى عام 2018الف��ة من عام 

 املصدر: الشركة 
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 الشبي�� أحمد بن  سلطانلالس��ة الذاتية  : )55( رقم ا�جدول 

 الشبي��  أحمد بن سلطان

 سنة  32 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 عضو �جنة املراجعة املنصب

 . م2013 السعودية عام العر�ية اململكة �� سعود امللك  جامعة من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية 

 العر�ية اململكة �� وا�حاسب�ن للمراجع�ن السعودية  الهيئة من )SOCPA( وا�حاسب�ن للمراجع�ن السعودية الهيئة زمالة ع�� حاصل •

 . م 2017 السعودية عام

 . م 2017 بر�طانيا عام دولة  �� ال��يطانية املعتمدين القانوني�ن ا�حاسب�ن جمعية من املا�� للتقر�ر الدولية املعاي�� شهادة ع�� حاصل •

  �شغل • ا�خ��ات العملية 
ً
 مجال �� و�عمل فردية مؤسسة(قانونيون  ومراجعون  محاسبون  الشبي�� أحمد سلطان  شركة �� مؤسس منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م2021 عام من) واملراجعة ا�حاسبة

تضامنية   شركة(قانونيون  محاسبون  وشر�اؤه البسام اف  �ي �ي شركة التدر�ب �� و�جنة الفنية ال�جنة ورئيس شر�ك  منصب شغل •

 . م2021 عام وح�ى م 2017 عام من) واملراجعة ا�حاسبة مجال �� و�عمل

 املعلومات تقنية مجال �� و�عملشركة ذات مسؤولية محدودة (األعمال  �خدمات ثقة شركة ا�حاسبة �� فر�ق قائد منصب شغل •

 . م 2017  عام وح�ى م 2016 عام من) األعمال وخدمات

  عام وح�ى 2012 عام من) واملراجعة ا�حاسبة مجال �� و�عملتضامنية  شركة(و�و�غ  إر�ست شركة رئي�ىي �� مراجع منصب شغل •

 . م 2016

 الشركة : املصدر
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 سياسة توزيع األر�اح  5

 للمادة وفق
ً
 : التا��ع�� الوجھ  السنو�ة الصافية الشركة أر�اح توزع، النظام األسا�ىي للشركة ) من47واألر�عون (  السا�عةا

صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب  ) من  %10باملائة (عشرة    يجنب .1

 ) من رأس املال املدفوع. %30م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور ثالث�ن باملائة (

اتفا�� يخصص لغرض أو أغراض صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي  من  )  %5(بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب  ل�جمعية العامة العادية   .2

 معينة.

ثابتة للشركة  حقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع أر�اح  ياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احت .3

مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن، ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع صا�� األر�اح  

 من هذا 
ً
 . املؤسساتما ي�ون قائما

 ) من رأس مال الشركة املدفوع. %5خمسة باملائة ( تمثل يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة .4

األسا�ىي "م�افأة أعضاء ا�جلس" واملادة السادسة والسبع�ن  ) من نظام الشركة  21(  الواحدة والعشرونمع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة   .5

 � مل�افأة مجلس اإلدارة، ع�� أ) من البا�%10) من نظام الشر�ات يخصص �عد ما تقدم �سبة (76(
ً
ن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو. 

 

ال�ي قامت الشركة التا�� األر�اح  ��    يو�ح ا�جدول  املن��ية  املالية  ��    الستة وف��ة    م2021و م  2020بتوزيعها خالل السنوات  املن��ية    يونيو  30أشهر 

 : م2022
 توزيع األر�اح  ):56( رقم ا�جدول 

 م2022يونيو  30 م 2021 م 2020 البيان

 15,371,165 26,847,954 5,208,769 (ر�ال سعودي)  الر�ح/ا�خسارة صا��

 1,200,000 - - املعلنة توزيعات األر�اح 

 - - - توزيعات األر�اح املدفوعة

 % 7.81 - - �سبة األر�اح املعلنة من صا�� الدخل 

 6.40 11.19 2.17 ر�حية السهم* 

 املصدر: الشركة

 م. 2022 يونيو 30 م وكما ��2021وم 2020  د�سم�� 31 ) سهم كما ��2,400,000تم احتساب ر�حية السهم ع�� أساس أن عدد األسهم ( *

م بمبلغ  2021د�سم��  31) ع�� توزيع أر�اح نقدية ع�� املساهم�ن عن السنة املالية املن��ية �� 2022/ 06/ 28ه (املوافق 1443/ 29/11** وافقت ا�جمعية العامة العادية املنعقدة بتار�خ 

 ) ر�ال ل�ل سهم.0.50% من رأس مال الشركة بواقع (5�سبتھ  ) ر�ال سعودي يمثل ما  1,200,000وقدره (

 

 ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أر�اح �� املستقبل.   إال أ��ا  ،م2022  يونيو  30املن��ية ��    ف��ة الستة أشهراح خالل  الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أر�  وع��

 من تار�خ  الطرح واإلدراجو�ستحق األسهم محل 
ً
 . وعن السنوات املالية ال�ي تل��ا ه هذ �شرة اإلصدارحص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا
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 الطرح  متحصالت استخدام  6

   م��ا  سيدفع  سعودي، ر�ال  )43,200,000ثالثة وأر�عون مليون ومائتان ألف (  مبلغ  الطرح  متحصالت إلجما��  املتوقعة القيمة  تبلغ
ً
مليون�ن    حوا��  تقر�با

  ومصــار�ف  وا�حاســب القانو�ي، االكتتاب، ومدير املا��،  املســتشــار أ�عاب  �شــمل وال�ي  للطرح، كمصــار�ف  ســعودي  ر�ال  )2,500,000( وخمســمائة ألف

 .بالطرح املتعلقة األخرى  والت�اليف واملصار�ف والطباعة، التسو�ق وت�اليف األمانة، حساب فتح

  �ل   البائع�ن  املساهم�ن  ع��  سعودي   ر�ال  )40,700,000أر�ع�ن مليون وسبعمائة ألف (  بحوا��  واملقدرة   الطرح  متحصالت  صا��  توزيع  يتم  وسوف  هذا

 . الطرح متحصالت صا��  من  مبلغ أي الشركة �ستلم ولن الشركة، مال رأس �� يمتلكها ال�ي النسبة حسب
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 اإلقرارات  7

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما ي��:  

 �� الوضع املا�� خالل الـ ( -2
ً
 م�حوظا

ً
صدر يمكن أن يؤثر أو ي�ون قد أثر تأث��ا

ُ
 األخ��ة 12لم يكن هناك أي انقطاع �� أعمال امل

ً
من تار�خ   ) شهرا

 .هذه النشرة 

صــــــدر خالل الســــــنة الســــــابقة مباشــــــرة لتار�خ طلب  لم ُتمنح أي عموالت أو خصــــــومات أو أ�عاب وســــــاطة أو أي عوض غ�� نقدي من  -3
ُ
قبل امل

 الت�جيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

 . والطرح  الوضع املا�� والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتار�خ تقديم طلب الت�جيللم يكن هناك أّي �غ�� سل�ي جوهري ��  -4

ســـــهم أو مصـــــ�حة أ، ليس ألعضـــــاء مجلس اإلدارة أو ألّيٍ من أقر�ا��م أّي هذه النشـــــرة من  )55، 50، 48، م، ج(بخالف ما ورد �� الصـــــفحات   -5

صدر.
ُ
 من أي نوع �� امل

 �� أعمال الشركة أو �� وضعها املا��. أن الشركة ليست خاضعة -6
ً
 ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر�ا

 ألعمال منافســــة ألعمال اإلدارة   مجلس أعضــــاء/  ا�حالي�ن  املســــاهم�ن  �عض بمزاولة  املتعلقة ا�خاطر) "2.1.27القســــم (باســــتثناء ما ورد ��  -7

إال بموافقة من ا�جمعية العامة العادية ملســـاه�ي الشـــركة  مجلس اإلدارة �� أعمال منافســـة ألعمال الشـــركةعدم دخول أعضـــاء  "الشـــركة

 
ً
 من نظام الشر�ات. ) 72( للمادة الثانية والسبع�ن تطبيقا

للشـــــــركة أي �عامالت مع أطراف ذات  ) "ا�خاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" ال يوجد 2.1.14باســـــــتثناء ماورد �� القســـــــم ( -8

 .أن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت املوافقة عل��ا من ا�جمعية العامة للشركةو  عالقة

 .هذه النشرة كما بتار�خ  الشر�ات نظام أح�ام مخالف��ا لها �سبق ولم الشر�ات نظام أح�ام بجميع مل��مة الشركة أن -9

 �� هذه النشرة  تضمي��ا يتم لم املالية األوراق ��جيل طلب ع�� تؤثر أن يمكن أخرى  وقائع أي  توجد ال أنھ -10

) 2.1.2( اإلشـــارة إليھ �� القســـم مما تباســـتثناء   أ�شـــط��ا  ملمارســـة املطلو�ة األســـاســـية  واملوافقات  ال��اخيص  جميع ع�� حاصـــلة  الشـــركة  أن  -11

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

 ها �� السوق املواز�ة. أسهملت�جيل وطرح  الالزمة املوافقات جميع ع�� حصلت قد الشركة أن -12

 ع�� تؤثر  أن  املمكن من أخرى   جوهر�ة مخاطر بأي علم ع�� ليســــوا اإلدارة   مجلس أعضــــاء  فإن  ا�خاطرة، عوامل قســــم ��  ورد ما باســــتثناء  -13

 .الشركة أسهم �� االستثمار �� ا�حتمل�ن املستثمر�ن قرار

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -14
ً
 .املا�� وضعها �� أو الشركة أعمال �� جوهر�ا

 .لهما تمنح م�افآت ع�� التصو�ت حق التنفيذي الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد �عطي  صالحية أي توجد ال  -15

 املصدر. من االق��اض حق التنفيذي�ن كبار أو اإلدارة  مجلس ألعضاء تج��   صالحية أي توجد ال  -16

ا  أو الشـــركة إدارة  مجلس أعضـــاء  من عضـــو أي  إفالس عن  اإلعالن يتم لم أنھ  -17  مجلس  ســـر  أم�ن  أو بالشـــركة  التنفيذية  اإلدارة  أعضـــاء من أي�

 .إفالس إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة 

ال يوجد لدى  فإنھ ة ا�حتملة واملطالبات اإلضــــــــافية"املتعلقة باســــــــتحقاقات الز�اة الشــــــــرعي ) "ا�خاطر2.1.15(  قســــــــمالباســــــــتثناء ما ورد ��  -18

 . وا�جماركلز�اة الضر�بة واالشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات ز�و�ة قائمة من قبل هيئة 

ــة  أن الشـــــــــــــركـــة مل��مـــة بجميع   -19 ــاقيـ ــاقـــديـــة الواردة �� اتفـ ــا التعـ ــا��ـ ــة  ال��امـ ــانيـ ــالم  شـــــــــــــركـــةاملوقعـــة مع  التســـــــــــــهيالت االئتمـ ــار�خ ب  للتمو�ـــل  معـ تـ

 .)م21/07/2020 املوافق(  ه30/11/1441

 م.2023من العام  األول أن الشركة مل��مة بتعي�ن مدير إلدارة ا�خدمات املش��كة خالل الر�ع  -20
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 مصار�ف الطرح 8

الت�اليف جميع  البائعون  املساهمون  يتحمل  وال�ي    سوف  بالطرح،  املتوقعاملتعلقة  تبلغ    من  ألفمليون�ن    حوا��أن   ر�ال)  2,500,000(  وخمسمائة 

 .سعودي ر�ال )43,200,000ثالثة وأر�عون مليون ومائتان ألف (البالغة كتتاب الت اال ها بال�امل من إجما�� متحصسعودي، حيث سيتم خصم

 .املتعلقة بالطرح، وت�اليف التسو�ق والطباعة، واملصار�ف األخرى  ، وا�حاسب القانو�يو�شمل مصار�ف الطرح أ�عاب املستشار املا�� ومدير االكتتاب

وسيقوم  االكتتاب،  متحصالت  إجما��  من  بال�امل  خصمها  سيتم  و�نما  بالطرح  املتعلقة  املصار�ف  من  أي  تتحمل  لن  الشركة  أن  بالذكر  وا�جدير 

 من عملية الطرح.  االن��اءاملساهمون البائعون �سداد �افة مصار�ف الطرح ال�ي تحمل��ا الشركة ع��م بمجرد 
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 وشروطھ  الطرح وأح�ام باألسهم املتعلقة املعلومات 9

  املواز�ة السوق  �� األسهم وطرح لت�جيل املالية السوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت
ً
 هيئة  عن الصادرة املستمرة واالل��امات املالية األوراق طرح قواعد ملتطلبات وفقا

 الالزمة  الرسمية املوافقات  جميع  ع��  ا�حصول   تم  كما  الهيئة،  طلب��ا  ال�ي  املؤ�دة   املستندات  �افة  تقديم  وتم  هذه  اإلصدار  �شرة  ع��  املوافقة  تمت  وقد.  املالية  السوق 

 . املوازي  السوق  �� األسهم طرح لعملية

تقديم طلب االكتتاب من خالل   أن  حيث  االكتتاب،  طلب  نموذج  �عبئة  استكمال  قبل  تامة  �عناية  الطرح  وأح�ام  شروط  قراءة  املؤهل�ن  املستثمر�ن  جميع  ع��  يجب

 . املذ�ورة الطرح وأح�ام شروط ع�� بالقبول  إقرار نظام االكتتاب اإللك��و�ي ا�خاص بمدير االكتتاب �عت�� بمثابة

 االكتتاب   1.9

  رأس   من  ) 12.00%(  �سبتھ  ما  تمثل   الواحد،  للسهم  سعودية  ر�االت)  10(  قدرها اسمية  قيمة  ذات  عادي  سهم)  288,000(  مائتان وثمان وثمانون ألف  طرح  يتم  سوف 

ثالثة وأر�عون مليون ومائتان ألف   قدرها  إجمالية  و�قيمة  الواحد  للسهم  ر�ال   )150(  مائة وخمسون   �سعر  املواز�ة  السوق   ��  لالكتتاب  طرحها  سيتم  الشركة،  مال

 : ي�� كما وهم املؤهل�ن، املستثمر�ن فئات ع�� الطرح  و�قتصر سعودي، ر�ال ) 43,200,000(

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

�شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات    ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له   عمالء مؤسسة سوق مالية .2

 .ستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھال ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح وا

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

 .دارةإل �� ممارسة أعمال ا امرخص له  مؤسسة سوق مالية ديرهات مباشرة أو عن طر�ق محفظة  ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة .4

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

 . ستثمارال صناديق ا .6

جانب  أل ستثمار اال س��شادي  ال ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل اال باجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم  أل ا .7

 . غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة

 . جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

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

 :تيةآلويستوفون أي من املعاي�� ا ،يداع إل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا .10

  اللتقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خ  اليقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي و   الوراق املالية  أل أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق ا )أ

 ث�ي عشرة الا
ً
  .املاضيةشهرا

 .ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ب

 . قل �� القطاع املا��ألث سنوات ع�� اال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ج

 أن ي�ون حاص )د
ً
 .من قبل الهيئةوراق املالية املعتمدة أل ع�� الشهادة العامة للتعامل �� ا ال

 أن ي�ون حا )ه
ً
 . اجهة مع��ف ��ا دوليً  من وراق املالية معتمدةأل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا صال

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة .11

 طر�قة التقدم بطلب االكتتاب   2.9

 للمكتتب�ن خالل ف��ة الطرح  
ً
ــــــــــــوف ي�ون طلـب االكتتـاب متـاحـا ــــــــــــتثمرون املؤهلون من  سـ ــــــــــــيتمكن املسـ ع�� نظـام االكتتـاب اإللك��و�ي ا�خـاص بمـدير االكتتـاب والـذي سـ

 ع��  و�نب��. النشــــــــــرة هذه  و��  باالكتتا نموذج ��  املو�ــــــــــحة  ، و�تع�ن ع�� املكتتب اســــــــــتيفاء متطلبات االكتتابخالل ف��ة الطرحخاللھ االكتتاب �� أســــــــــهم الشــــــــــركة 

   اكتتاب  طلب  أي  رفض ��  با�حق الشــــركة تحتفظ.  االكتتاب نموذج  ��  الصــــلة  ذات األقســــام  �افة �ســــتكمل  وأن واألح�ام  الشــــروط  �افة ع��  املوافقة  املكتتب
ً
  أو  جزئيا

،
ً
  �عد   �ـــــــــحبھ أو  االكتتاب  طلب  نموذج ع��  �عديالت  أي إدخال  يجوز  ال. الالزمة  التعليمات  اتباع عدم أو  االكتتاب وأح�ام  شـــــــــروط من أي  اســـــــــتيفاء عدم حالة ��  �ليا

    استكمالھ بمجرد  االكتتاب طلب نموذج يمثل حيث  تقديمھ،
ً
 قانونيا

ً
 ملزما

ً
 .واملكتتب الشركة ب�ناتفاقا

 خالل من االكتتاب مديرو  املا��  املستشار من (اإللك��و�ي) االكتتاب طلب ونموذج هذه اإلصدار �شرة من إلك��ونية ��خة ع�� ا�حصول  للمستثمر�ن و�مكن

 :أدناه املو�حة االتصال معلومات
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 وشروطھ  الطرحف��ة  3.9

ه (املوافق  28/05/1444ا�خميس   يوم وح�ى  م)18/12/2022(املوافق    ه24/05/1444األحد   يوم من  ابتداءً   االكتتاب  طلبات نماذج باســـــــــتالم  االكتتاب  مدير  ســـــــــيبدأ

.  �عت��  االكتتاب طلب  نموذج فإن فيھ، املقدمة املعلومات �حة عدم أو االكتتاب طلب اكتمال عدم حالة و�� م).22/12/2022
ً
 الغيا

 

  األسهم ال�ي   عدد  ضرب  حاصل  هو  االكتتاب  مبلغ  إجما��  ي�ون   بحيث  ��ا،  االكتتاب  يرغب  ال�ي  األسهم  عدد  االكتتاب  طلب  نموذج  ��  يو�ح  أن  املستثمر  ع��  يجب

   )150(  مائة وخمسون   البالغ  الطرح  سعر  ��  ��ا  االكتتاب  يرغب
ً
  لالكتتاب   األق�ىى  ا�حد   بينما  أسهم،)  10عشرة (  هو  لالكتتاب  األد�ى  ا�حد.  الواحد  للسهم  ا  سعودي  ر�اال

 مكتتب.   ل�ل سهم) 119,990(مائة و�سعة عشر ألف و�سعمائة و�سع�ن  هو

 

 :ا�حال) ينطبق (حسبما التالية املستندات إرفاق مع الطرح ف��ة خالل االكتتاب طلب نموذج استكمال يجب

 املطلو�ة لالكتتاب �� األسهم املطروحة قائمة املستندات  ): 57( رقم ا�جدول  

 املستندات املطلو�ة لالكتتاب �� األسهم املطروحة نوع املستثمر 

ــــــــــــراد   ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ األفـــــــــ

 السعودي�ن

 فرد

 .صورة بطاقة الهو�ة الوطنية •

 )�� حال االنطباق). (املستثمر عن  بالنيابة  الوكيل  بواسطة االكتتاب  طلب تقديم  عند( الشرعية  الو�الة صك  صورة •

 )�� حال االنطباق. (ورثة وجود حال �� اإلرث حصر صك  صورة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

ــــــــة ــــــــظـــــــــ ــفـــــــــ ــــــ ــــــــحـــــــــ  مـــــــــ

ــتثمــــار�ــــة ــ   يتم  اســـــــــ

خالل   من  إدار��ــــا 

  ســـــــوق   مؤســـــــســـــــة

 مالية

 .صورة بطاقة الهو�ة الوطنية •

 لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو).خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل   •

 .الطلب من األع�� ا�حد �غطي  بما  النقدية التغطية لديھ وأن  االستثمار�ة  للمحفظة  املالية  املالءة يثبت  ما  تقديم  •

 .للمستثمر  االستثمار�ة ا�حفظة عن  نيابة  لالستثمار  املالية السوق   مؤسسة تفو�ض يؤكد  املالية السوق   مؤسسة من خطاب •

 .)NAV( ا�حفظة أصول  صا�� تقر�ر من  ��خة •

 صورة من اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها. •

ــ�ـــــــــــ�   غـــــــــ فـــــــــــرد 

ــــودي  ــعـــــــــ ـــــ ـــــــــ ســـــــــ

 )مقيم (

 فرد
 .صورة اإلقامة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

ــــــــة ــــــــظـــــــــ ــفـــــــــ ــــــ ــــــــحـــــــــ  مـــــــــ

ــتثمــــار�ــــة ــ   يتم  اســـــــــ

خالل   من  إدار��ــــا 

  ســـــــوق   مؤســـــــســـــــة

 مالية

 .صورة اإلقامة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 .الطلب من األع�� ا�حد �غطي  بما  النقدية التغطية لديھ وأن  االستثمار�ة  للمحفظة  املالية  املالءة يثبت  ما  تقديم  •

 .للمستثمر  االستثمار�ة ا�حفظة عن  نيابة  لالستثمار  املالية السوق   مؤسسة تفو�ض يؤكد  املالية السوق   مؤسسة من خطاب •

 .)NAV( ا�حفظة أصول  صا�� تقر�ر من  ��خة •
 صورة من اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها. •
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 املستندات املطلو�ة لالكتتاب �� األسهم املطروحة نوع املستثمر 

 الشر�ات

 شركة سعودية

 .صورة ال�جل التجاري  •

 .االكتتاب طلب لتقديم  التفو�ض ع�� ينص اإلدارة مجلس أو الشر�اء من التفو�ض قرار أو املوقعة  الو�الة من  ��خة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

مؤســـــــســـــــة ســـــــوق  

 مالية

  عبارة  املســـــتثمر  �ان حال ��(  املالية الســـــوق   هيئة  تراخيص من وصـــــورة  بالتوقيع  املفوض  هو�ة من  وصـــــورة التجاري  ال�ـــــجل من صـــــورة •

 ).املالية السوق   هيئة من مرخصة  شركة عن

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

ــــــــة ــــــــظـــــــــ ــفـــــــــ ــــــ ــــــــحـــــــــ  مـــــــــ

  عائدة   اســـتثمار�ة

  ســـــعودية   لشـــــركة

  مـــــــن   إدار�ـــــــ�ـــــــا   تـــــــم 

 خالل مؤســــــــــســــــــــة

 مالية  سوق 

 .صورة ال�جل التجاري  •

 .االكتتاب طلب لتقديم  التفو�ض ع�� ينص اإلدارة مجلس أو الشر�اء من التفو�ض قرار أو املوقعة  الو�الة من  ��خة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 .الطلب من األع�� ا�حد �غطي  بما  النقدية التغطية لديھ وأن  االستثمار�ة  للمحفظة  املالية  املالءة يثبت  ما  تقديم  •

 .للمستثمر  االستثمار�ة ا�حفظة عن  نيابة  لالستثمار  املالية السوق   مؤسسة تفو�ض يؤكد  املالية السوق   مؤسسة من خطاب •

 .)NAV( ا�حفظة أصول  صا�� تقر�ر من  ��خة •
 صورة من اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة املرخص لها. •

صندوق 

 استثماري 

  

ـــــــــدوق  ـــــــــ ــــــــــــنـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ صـــــــــ

 استثماري 

 .االكتتاب طلب لتقديم  التفو�ض ع�� ينص الصندوق  إدارة مجلس من التفو�ض قرار أو املوقعة  الو�الة من  ��خة •

 .الشروط واألح�ام ا�خاصة بالصندوق  •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 .الطلب من األع�� ا�حد �غطي بما  النقدية التغطية  لديھ وأن  االستثماري   للصندوق   املالية  املالءة يثبت  ما  تقديم  •

 .لالكتتاب  ��ا  املسموح  األق�ىى با�حدود واملتعلقة  املالية السوق  هيئة بلوائح ال��امھ  يؤكد الصندوق  مدير من خطاب •

 .)AUM( الصندوق  أصول  صا�� تقر�ر من  ��خة •

 مواطن خلي��
 

 شركة خليجية

  أخرى   وثائق  وأي ا�حاجة حســب  التأســيس، وعقد األســا�ــىي والنظام  ،)�عادلها  ما   أو(  الطلب ملقدم التجاري  الت�ــجيل  شــهادة من ��ــخة •

 .ح�وما��م  أو ا�خلي�� التعاون  مجلس دول  مواط�ي  قبل من مملوك املال رأس غالبية أن)  الشر�ات  حالة ��( إلثبات  مطلو�ة  ت�ون  قد

 .االكتتاب طلب لتقديم  التفو�ض ع�� ينص اإلدارة مجلس أو الشر�اء من التفو�ض قرار أو املوقعة  الو�الة من  ��خة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 فرد خلي��
 .صورة بطاقة الهو�ة الوطنية •

 املواز�ة (نمو).خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق  •

ــــــــة  ــــــــظـــــــــ ــفـــــــــ ــــــ ــــــــحـــــــــ مـــــــــ

ــار�ــــــــة   ــمــــــ ــثــــــ ــــــــــــتــــــ اســـــــــ

 ملواطن خلي��

 ).لألفراد( الوطنية  الهو�ة  بطاقة من ��خة أو)  للشر�ات( التجاري  ال�جل من  ��خة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 .الطلب من األع�� ا�حد �غطي  بما  النقدية التغطية لديھ وأن  االستثمار�ة  للمحفظة  املالية  املالءة يثبت  ما  تقديم  •

 .للمستثمر  االستثمار�ة ا�حفظة عن  نيابة  لالستثمار  املالية السوق   مؤسسة تفو�ض يؤكد  املالية السوق   مؤسسة من خطاب •

 ).NAV( ا�حفظة أصول  صا�� تقر�ر من  ��خة •

 املرخص لها.صورة من اتفاقية ا�حفظة االستثمار�ة ب�ن املكتتب والشركة  •

ـــــــــدوق  ـــــــــ ــــــــــــنـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ صـــــــــ

 استثماري خلي�� 

 .االكتتاب طلب لتقديم  التفو�ض ع�� ينص الصندوق  إدارة مجلس من التفو�ض قرار أو املوقعة  الو�الة من  ��خة •

 .الشروط واألح�ام ا�خاصة بالصندوق  •

 .ح�وما��م  أو ا�خلي�� التعاون  مجلس دول  مواط�ي من هم  الصندوق  وحدات  مال�ي  غالبية أن تثبت  وثائق أي من  ��خة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 .لالكتتاب  ��ا  املسموح  األق�ىى با�حدود واملتعلقة  ��ا  املعمول  املالية أسواق هيئة بلوائح ال��امھ  يؤكد الصندوق  مدير من خطاب •

مستثمر أجن�ي 

 مؤهل

مستثمر أجن�ي 

 مؤهل

 ).لألفراد( الوطنية  الهو�ة  بطاقة من ��خة أو)  للشر�ات( التجاري  ال�جل من  ��خة •

 .االكتتاب طلب لتقديم  التفو�ض ع�� ينص الصندوق  إدارة مجلس من التفو�ض قرار أو املوقعة  الو�الة من  ��خة •

 خطاب أو مستند ُيفيد بأن املكتتب مؤهل لالستثمار �� السوق املواز�ة (نمو). •

 .)�� حال االنطباق. (املالية  السوق  هيئة  عن الصادر  للمستثمر  الت�جيل قبول  إشعار من  ��خة •

 

 إذا لم �ستوف االكتتابحساب يجب أن �سدد �امل قيمة األسهم املكتتب ��ا بإجراء حوالة مباشرة إ�� 
ً
 أو جزئيا

ً
، و�حق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب �ليا

 الطرح، وسيقبل املكتتب عدد األسهم ا�خصصة لھ ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم ال�ي طلب االكتتاب ��ا.الطلب شروط وأح�ام 
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 ورد الفائض   بالتخصيصاإلشعار  4.9

 نموذج �� توضــيحھ ســيتم والذي املذ�ور، االكتتاب حســاب �� املكتتب ��ا املبالغ تحو�ل مكتتب �ل ع�� و�جب  ،الكتتابل بن�ي حســاب بفتح االكتتاب مدير ســيقوم

   .االكتتاب طلب

ــدموا   ــــــــــــتثمر�ن املؤهل�ن أن يقـ ــاب  يجـــب ع�� املسـ ــابإ��  طلـــب االكتتـ ــدير االكتتـ ــــــــــــيتمكن    ، من خاللمـ ــاب والـــذي سـ ــدير االكتتـ ــاب اإللك��و�ي ا�خـــاص بمـ ــام االكتتـ نظـ

ــاًء من تار�خ   طلب االكتتاب  تقديمع�� أن يتم   ،خالل ف��ة الطرحاملســــتثمرون املؤهلون من خاللھ االكتتاب �� أســــهم الشــــركة  �� موعٍد أقصــــاه الســــاعة ا�خامســــة مســ

 اســــتلم بأنھ �ل مكتتب االكتتاب، يقر طلب و�إكمال التعليمات، حســــب املطلو�ة املؤ�دة جميع املســــتندات الطرح أســــهم �� االكتتاب بطلب يرفق أن يجب .اإلقفال

  .االكتتاب طلب �� مب�ن وما ه حسب املطروحة �� األسهم االكتتاب �� برغبتھ يقر عليھ و�ناءً  وقرأها، النشرة هذه

 االكتتاب، نموذج حســــب مباشــــرة الطرح �عملية ا�خاص  االكتتاب حســــاب األموال إ�� وتحو�ل االكتتاب طلب اســــتكمال خالل من الطرح أســــهم �� االكتتاب ســــيتم

ــيتم تخصـــيص ــهم وسـ   لالكتتاب املطروحة األسـ
ً
ــار يق��حھ ملا وفقا ــتشـ ــاور  ومدير االكتتاب املا�� املسـ ــيتم الشـــركة، مع بالتشـ  ال��ائي التخصـــيص عملية عن اإلعالن وسـ

 ت�ون  ولن التخصــــــيص، تار�خ من عمل يومي )2خالل ( الفائض رد وســــــي�ون   م)،27/12/2022ه (املوافق  03/06/1444الثالثاء   يوم أقصــــــاه موعد �� ألســــــهم الطرح

  .الشركة أو االكتتاب ومدير املستشار املا�� أو الطرح ملتحصالت املستلمة ا�جهة من استقطاعات أو عموالت هناك أي

 إن لهم،  ردها سيتم ال�ي الفائضة واملبالغ م��م ل�ل ا�خصصة لألسهم ال��ائي العدد  تو�ح للمكتتب�ن إشعارات بإرسال االكتتاب ومدير املا�� املستشار يقوم سوف 

 .االكتتاب ومدير املا�� املستشار مع التواصل املكتتب�ن ع�� يتع�ن املعلومات من وملز�د وجدت،

 متفرقة  أح�ام
  ال���ات   الوصايا ومديري   ومنفذي   لهم  واملتنازل   وخلفا��م االكتتاب  أطراف  وملنفعة  ملزمة  العالقة  ذات والتعهدات واألح�ام  الشروط و�افة  االكتتاب  طلب  ي�ون  .1

 ا�حصول  دون  االكتتاب  �� ِقبل األطراف  من م��ا أي تفو�ض أو عنھ  ناشئة ال��امات أو مصا�ح أو حقوق  أي عن أو االكتتاب طلب عن التنازل  يجوز  وال. والورثة

 اآلخر. الطرف  من مسبقة خطية موافقة ع��

  وتنفذ  وتفسر اململكة ألنظمة عل��ا امل��تبة العقود أو االكتتاب طلب لنماذج استالم وأي والبنود التعليمات هذه تخضع .2
ً
 .لها طبقا

 .عل��ا املالية السوق  هيئة موافقة �عد  العر�ية  باللغة هذه اإلصدار �شرة �شر سيتم .3

من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، تل��م الشركة بتقديم �شرة إصدار تكميلية إ�� الهيئة   السا�عة والتسعون )  97مراعاة متطلبات املادة (مع   .4

 �� أي وقت �عد تار�خ �شرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تب�ن ما ي��:

 واردة �� �شرة اإلصدار.وجود �غ�� مهم �� أمور جوهر�ة  ) أ

 ظهور أي مسائل مهمة �ان يجب تضمي��ا �� �شرة اإلصدار.  ) ب

ھ �� تلك األسهم قبل ان��اء  كما تجدر اإلشارة إ�� أنھ يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب �� أسهم الطرح قبل �شرة اإلصدار التكميلية أن يل�� أو �عّدل طلب اكتتاب

 للفقرة
ً
 .من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة السا�عة والتسعون ) 97(د) من املادة (  ف��ة الطرح، وذلك وفقا
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 طرح الاألوقات والظروف ال�ي يجوز ف��ا �عليق  5.9

 التداول أو إلغاء اإلدراج �عليق  1.5.9

، وذلك �� أي من ا�حاالت اآلتية:  اإلدراجتداول أو إلغاء اليجوز للهيئة �عليق  )أ
ً
 �� أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمر�ن أو للمحافظة ع�� سوق منتظمة.   -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 �� االل��ام بنظام السوق املالية أو لوائحھ التنفيذية أو قواعد السوق.  -2
ً
 تراه الهيئة جوهر�ا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

صدرسدد �إذا لم  -3
ُ
 أي مقابل ما�� مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة �� مواعيدها. امل

 �� السوق. املالية أوراقھأو أعمالھ أو مستوى عملياتھ أو أصولھ لم �عد مناسبة الستمرار إدراج   املصدرإذا رأت أن  -4

صدرملق��حة. و�� حال أعلن  عند اإلعالن عن استحواذ عك�ىي ال يتضمن معلومات �افية �شأن الصفقة ا -5
ُ
عن معلومات �افية تتعلق بالكيان املس��دف،    امل

، بأنھ ستتوافر معلومات �افية متاحة ل�جمهور حول الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، فللهيئة اتخاذ قرار �عدم املصدرواقتنعت الهيئة، �عد إعالن  

 �عليق التداول �� هذه املرحلة.

 لذلك.عليھ تقييم وضعھ املا�� بدقة و�تعذر  املصدرن الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، و�تعذر ع�� عند �سرب معلومات ع -6
ً
 إبالغ السوق وفقا

 متطلبات السيولة ا�حددة �� الفقرة (ب) من املادة ا�حادية   -7
َ

ستوف
ُ
) 1�عد م�ىي املدة ا�حددة �� الفقرة الفرعية (  اإلدراج  قواعدمن    واألر�ع�نإذا لم �

 ن الفقرة (د) من املادة الثانية واألر�ع�ن من قواعد اإلدراج. م

 % فأك�� من رأس مالھ لدى ا�حكمة بموجب نظام اإلفالس. 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للمصدر الذي بلغت خسائره امل��اكمة  -8

 نظام اإلفالس.ب جبمو عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر لدى ا�حكمة  -9

 ظام اإلفالس. عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بإ��اء إجراء إعادة التنظيم املا�� وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر بموجب ن  -10

 ال��ائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر بموجب نظام اإلفالس.  عند صدور حكم ا�حكمة -11

 يخضع رفع �عليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) املذ�ورة أعاله لالعتبارات اآلتية:  )ب

 للمستثمر�ن.معا�جة األوضاع ال�ي أدت إ�� التعليق �ش�ل �اٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق   -1
ً
 حماية

 أن رفع التعليق من املرجح عدم تأث��ه �� النشاط العادي للسوق.  -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.  -3
ُ
 ال��ام امل

 عن مزاولة �شاطاتھ -4
ً
�جهة  من قبل ا عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ) أعاله. (أ الفقرة من) 8( الفرعيةا�ختصة ذات العالقة، وذلك �� حال �ان التعليق وفق الفقرة 

 عن مزاو  -5
ً
لة �شاطاتھ  عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ) أعاله.(أ  الفقرة من) 9( الفرعيةلعالقة، وذلك �� حال �ان التعليق وفق الفقرة من قبل ا�جهة ا�ختصة ذات ا

صدر�علق السوق تداول األوراق املالية   )ج
ُ
 :ةتي�� أي من ا�حاالت اآل امل

صدرعند عدم ال��ام  -1
ُ
وائح التنفيذية ذات العالقة باملواعيد ا�حددة لإلفصاح عن معلوماتھ املالية الدور�ة وفق امل

ّ
 .الل

 . رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي للُمصدرعند تضمن تقر�ر مراجع ا�حسابات ع�� القوائم املالية  -2

لت�حيح    للُمصدر  املالية  اإلدراج �عد م�ىي املهلة ال�ي تحددها السوق   إذا لم �ستوف متطلبات السيولة ا�حددة �� الباب�ن الثا�ي والثامن من قواعد -3

 أوضاعھ ما لم توافق الهيئة ع�� خالف ذلك. 

 بتخفيض رأس مالھ وذلك ليومي التداول التالي�ن لصدور القرار.  للُمصدرعند صدور قرار عن ا�جمعية العامة غ�� العادية  -4

  حالة  و��  التعليق،  سبب  انتفاء  ت��  واحدة  تداول   جلسة  م�ىي  �عد  ،أعاله) من الفقرة (ج)  3) و(2) و(1(  الفرعية  السوق التعليق املشار إليھ �� الفقرات  ترفع )د

 . التعليق انتفاء ت�� تداول  جلسات خمس تتجاوز  ال مدة خالل التعليق السوق  ترفع املنصة، خارج املصدر أسهم تداول  إتاحة

ا رأت من املرجح حدوث أٍي من ا�حاالت الواردة �� الفقرة  ذللسوق �� أي وقت أن تق��ح ع�� الهيئة �عليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إ  يجوز  )ه

 أعاله.(أ) 

صدرع��  يجب )و
ُ
 ولوائحھ التنفيذية وقواعد السوق. بالنظام االستمرار �� االل��ام  املالية أوراقھُعلق تداول  الذي امل

األوراق املالية إجراءاٍت مناسبة لت�حيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج    الشركة  تخذت) أشهر من دون أن  6(  مدة  األسهماستمر �عليق تداول    إذا )ز

 . للمصدر

    فعليھ  ،�� إعادة إدراج أسهمھرغب املصدر  . و�ذا  الشركةعملية استحواذ عك�ىي، يل�� إدراج أسهم  ل  الشركةإكمال    عند )ح
ً
تقديم طلب جديد إلدراج أسهمھ وفقا

 واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عل��ا �� قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة. لقواعد اإلدراج

 . العالقة ذات السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح ع�� بناءً  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول  بتعليق املادة هذه تخّل  ال )ط
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 االختياري لإلدراج  اإللغاء 2.5.9

صدر، يجب ع��  الهيئة  موافقة  ع��  ول�حصول .  الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال  اإلدراج  إلغاء  السوق   ��  املالية  أوراقھ  أدرجت  ملصدرال يجوز   )أ
ُ
تقديم طلب    امل

 بذلك، وأن �شمل الطلب املعلومات اآلتية:  املالية اإللغاء إ�� الهيئة مع تقديم إشعار م��امن للسوق 

 األسباب ا�حددة لطلب اإللغاء.  -1

 ��خة من اإلفصاح املشار إليھ �� الفقرة (د) أدناه. -2

 يتخذهرسلة إ�� املساهم�ن، إذا �ان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر  ��خة من املستندات ذات العالقة و��خة من �ل وثيقة م -3

صدر
ُ
 .امل

 . بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة أسماء ومعلومات االتصال ا�خاصة باملستشار املا�� واملستشار القانو�ي املعين�ن -4

 و رفضھ. قبول طلب اإللغاء أ -بناًء ع�� تقديرها -يجوز للهيئة  )ب

 ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� إلغاء اإلدراج �عد حصولھ ع�� موافقة الهيئة.  الشركةيجب ع��  )ج

صدر،عند إلغاء اإلدراج بناًء ع�� طلب   )د
ُ
صدريجب ع��    امل

ُ
أن يف�ح ل�جمهور عن ذلك �� أقرب وقت ممكن. و�جب أن يتضمن اإلفصاح ع�� األقل سبب    امل

صدروطبيعة ا�حدث الذي أدى إليھ ومدى تأث��ه �� �شاطات  اإللغاء
ُ
 . امل

 املؤقت التعليق 3.5.9

   املالية  أوراقھ  تداول   �عليق  السوق   من  طلبي  للُمصدر أن  يجوز  )أ
ً
 نظام  بموجب  تأخ��  دون   من  عنھ  اإلفصاح  يجب  التداول   ف��ة  خالل  حدث  وقوع  عند  مؤقتا

صدر ستطيع � وال السوق  قواعد أو التنفيذية لوائحھ أو املالية السوق 
ُ
  لذلك املالية األوراق تداول  بتعليق السوق  وتقوم التداول، ف��ة ��اية ح�ى سر�تھ تأم�ن امل

صدر فور 
ُ
 . للطلب تلق��ا امل

   التداول   �عليق  عند )ب
ً
صدر   طلب  ع��  بناءً   مؤقتا

ُ
صدر  ع��  يجب  ،امل

ُ
 وطبيعة  لھ  املتوقعة  واملدة  التعليق  سبب  عن  -   ممكن  وقت  أقرب  -  ��  ل�جمهور   ف�حي  أن  امل

صدر �شاطات �� تأث��ه ومدى إليھ أدى الذي ا�حدث
ُ
 .امل

   التداول   �علق  أّن   للهيئة  يجوز  )ج
ً
صدر    من  طلب  دون   من  مؤقتا

ُ
صدر    �شاطات  ��  تؤثر  قد  ظروف   هناك  ت�ون   أو  معلومات  لد��ا  ي�ون   عندماامل

ُ
 الظروف   تلك   أن  وترى امل

 السوق   بنظام  االل��ام  ��  االستمرار   للتداول   املؤقت للتعليق  املالية  أوراقھ  تخضع  املصدر عندما  ع��  و�جب.  املستثمر�ن  بحماية  تخّل   أو  السوق   �شاط  ��  تؤثر  ر�ما

 .السوق   وقواعد التنفيذية ولوائحھ املالية

صدر، ومن ا�حتمل أن تؤثر   �شاطات �� تؤثر قد ظروف  أو معلومات لها تب�ن إذا أعاله املذ�ورة) ج( الفقرة وفق صا�حي��ا ممارسة الهيئة  ع�� تق��ح أن للسوق  )د
ُ
امل

 . �� �شاط السوق أو �� حماية املستثمر�ن

 .ذلك  خالف  املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله،) ب ( الفقرة �� إليھ املشار اإلفصاح �� ا�حددة  املدة ان��اء عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع )ه

 ��جيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجهاإعادة  4.5.9

صدر  رغب  إذا
ُ
   أسهمھ  إلدراج  جديد  طلب  تقديم  فعليھ  إلغا��ا  �عد  أسهمھ  إدراج  إعادة  ��  امل

ً
  ��   املنصوص عل��ا  العالقة  ذات  املتطلبات  واستيفاء  اإلدراج  لقواعد  وفقا

 .اإلدراج وقواعد املستمرة واالل��امات املالية األوراق طرح قواعد

افقات ال�ي  6.9  األسهم بموج��ا  ستدرجالقرارات واملو

 تم ا�حصول ع�� جميع املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما �� ذلك:

الصادر   توصية )1 الشركة  إدارة  غ��  م  19/09/2022بتار�خ    ةمجلس  العامة  ل�جمعية  التوصية  �سبتھ  ع�� طرح  العادية  ع��  مال من  )  % 12.00ما  رأس 

 د ا�حصول ع�� املوافقات النظامية الالزمة.ع وذلك ��� السوق املواز�ة  ألف سهم 288,000الشركة تمثل عدد 

من رأس مال الشركة تمثل )  %12.00طرح ما �سبتھ (باإلدارة  ع�� توصية مجلس  م  20/09/2022الصادرة بتار�خ    موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية )2

 �� السوق املواز�ة وذلك �عد ا�حصول ع�� املوافقات النظامية الالزمة. سهمألف  288,000عدد 

من   )3 السعوديةموافقة  تداول  اإلدراج    " السعودية  "تداول   مجموعة  (املوافق  12/08/1443  بتار�خع��  وهذهم15/03/2022ه  مشروطة   )،  املوافقة 

 با�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية. 

ه (املوافق 21/03/1444 بتار�خالهيئة وذلك بتار�خ إعال��ا �� موقعها الرس�ي  الهيئة ع�� �شرة اإلصدار هذه و�افة املستندات املؤ�دة ال�ي طلب��اموافقة  )4

 م). 2022/ 17/10
 

 التصرف �� أسهم معينةإفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع  7.9

 راجع "الذين تظهر أسماؤهم �� هذه النشرة    املساهم�نكبار    يحظر ع��
ً
) من  ح" �� صفحة (%) أو أك�� من أسهم الشركة5املساهم�ن الكبار الذين يمل�ون ((فضال

  )12( اث�ي عشر ما يمل�ونھ من أسهم قبل م�ىي ف��ةفيالتصرف هذه النشرة)، 
ً
(ف��ة ا�حظر)، و�خالف  املواز�ة السوق من تار�خ ��جيل و�دراج أسهم الشركة ��  شهرا

 ف��ة ا�حظر املفروضة من الهيئة ع�� املساهم�ن الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف �� أسهم معينة.
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 التعهدات ا�خاصة باالكتتاب  10

 اإلقرارات والتعهدات ا�خاصة باالكتتاب 1.10

 : يقر بما ي�� املكتتب فإن االكتتاب، طلب نموذج بتعبئة

 .االكتتاب طلب نموذج �� املو�حة  األسهم �عدد الشركة �� اكتتابھ  ع�� املوافقة -

 . مضمو��ا وفهم �عناية ودرسها محتو�ا��ا �افة وع�� هذه اإلصدار �شرة ع�� اطلع قد أنھ -

 الواردة �� �شرة اإلصدار. والشروط  للشركة األسا�ىي النظام  ع�� املوافقة -

 غ�� جوهر�ة  معلومات ع�� هذه اإلصدار �شرة احتواء جراء من مباشر �ش�ل ينجم ضرر  ب�ل عل��ا والرجوع الشركة بمطالبة حقھ عن التنازل  عدم -

 .النشرة �� إضاف��ا تمت حال �� باالكتتاب املكتتب قبول  ع�� مباشر �ش�ل تؤثر جوهر�ة معلومات إغفال نتيجة أو �افية غ�� أو �حيحة

 �� ا�حق للشركة أن�وافق ع�� و  ،األسهم املطروحة �� لالكتتاب بطلب التقدم االكتتاب، طلب نموذج �� املشمول�ن عائلتھ من فرد وألي لھ �سبق لم أنھ -

 . االكتتاب املزدوجة طلبات رفض

 .النشرة هذه و�� الطلب �� الواردة االكتتاب و�عليمات شروط �افةوقبولھ  االكتتاب طلب بموجب قبولھ األسهم ا�خصصة -

 . استكمال �عبئتھضمان عدم إلغاء أو �عديل طلب االكتتاب �عد  -

 �جل األسهم وترتيبات التعامل  2.10

 . األسهم هذه من  املدفوعة واملبالغ يمتل�و��ا ال�ي واألسهم ومه��م إقام��م وعناو�ن وجنسيا��م أسما��م ع�� يحتوي  للمساهم�ن ��جل تداول  تحتفظ

 ) السعودية السعودية (تداول األسهم سوق  3.10

 التداول   عملية  تتم.  م1990  عام  اململكة  ��  ك��و�يإلل ا  سهمأل ا  تداول   و�دأ  ك��و�ي،إللا   املالية  وراقأل ا  معلومات  لنظام  بديل  كنظام  م 2001  عام  ��  تداول   نظام  تأسيس  تم

  واحدة   ف��ة  ع��  ا�خميس  يوم  ح�ى  حدأل ا  يوم  من  سبوعأل ا  أيام  من  عمل  يوم  �ل  التداول   و�تم.  بتسو���ا  وان��اءً   الصفقة  تنفيذ  من  ابتداءً   مت�امل  إلك��و�ي  نظام  اللخ  من

   10  الساعة  من
ً
،  3  الساعة  وح�ى  صباحا

ً
   9:30  الساعة  من  و�لغا��ا  و�عديلها  وامرأل ا  بإدخال  فيسمح  وقاتأل ا   هذه  خارج  أما.  وامرأل ا  تنفيذ  هاالل خ  و�تم  عصرا

ً
 صباحا

  10 الساعة وح�ى
ً
 .صباحا

  وامرأل ا أولو�ة وتحديد استقبال و�تم وامر،لأل  آلية مطابقة اللخ من الصفقات تنفيذ و�تم
ً
 أو  السوق  أوامر تنفذ عام و�ش�ل. للسعر وفقا

ً
  ع�� املشتملة األوامر و�� ال

 وفق  تنفيذها يتم فإنھ السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال و�� ، السعر محددة وامرأل ا وتل��ا سعار،أل ا  أفضل
ً
 .اإلدخال لتوقيت ا

  املعلومات   ملزودي  فوري  �ش�ل  السوق   بيانات  توف��  و�تم  ن��نت،إل ا  ع��  تداول   موقع  أبرزها  مختلفة  قنوات  اللخ  من  املعلومات  من  شامل  نطاق  بتوزيع  تداول   نظام  يقوم

 آلي الصفقات �سو�ة وتتم". رو���ز " مثل املعروف�ن
ً
 ).T+2( حسب عمل يومي خالل ا

 ضمان   ��دف   السوق،  مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  و�تو��".  تداول "   نظام  ع��  للمستثمر�ن  بالنسبة  املهمة  واملعلومات  القرارات  جميع   عن  فصاحإل ا  الشركة  ع��  و�نب��

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة

 املواز�ة  تداول األسهم �� السوق  4.10

دراج أسهم الشركة ��  تم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لت�جيل وطرح أسهم الشركة �� السوق املواز�ة، كما تم تقديم طلب إ�� السوق املالية السعودية إل 

 السوق املواز�ة. 

راءات النظامية ذات العالقة، وستعلن تداول تار�خ تداول األسهم �� يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة �عد التخصيص ال��ائي لتلك األسهم و�عد استيفاء جميع اإلج

 هيئة السوق املالية. بموافقة تمديدها أو �غي��ها و�مكن  فقط، لالستدالل ذكرت  مبدئية توار�خ النشرة هذه �� املذ�ورة واألوقات التوار�خ حينھ، و�عت��

أسهمها ��    و�دراج  الرسمية،  القائمة   ��  الشركة  و��جيل  تداول،  ��  املساهم�ن  حسابات  ��  األسهم  تخصيص  اعتماد  �عد  إال  املطروحة  األسهم  ��  التداول   يمكن  وال

   األسهم  ��  التداول   تداول، و�حظر
ً
   حظرا

ً
املسؤولية ال�املة ع��ا،    التداول   من  ا�حظورة  األ�شطة  تلك   ��  يتعاملون   الذين  املستثمرون  و�تحمل  الرس�ي،  التداول   قبل  تاما

 ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية �� هذه ا�حالة.

  املؤهل�ن املستثمر�ن ع�� املواز�ة السوق  �� املدرجة األسهم تداول  يقتصر
ً
 ). " واملصط�حات التعر�فات"  )1( القسم راجع (فضال
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح 11

 (  هذه   اإلصدار  �شرة   ��  املب�ن  الطرح   عملية  الن��اء  ا�حدد   التار�خ  ��  الطرح   يكتمل   لم  إذا
ً
 )ك(  صفحة   ��"  الطرح   و�جراءات  املهمة  التوار�خ"  راجع  فضال

   الهيئة  بإشعار  الطرح   ف��ة   ان��اء  أيام  عشرة )  10(  خالل  املا��  املستشار  سيقوم  ،)النشرة   هذه   من
ً
  بإشعار   سيقوم  ثم  ومن  الطرح  اكتمال  �عدم  كتابيا

 .رسوم أو عموالت أي خصم دون  من - وجدت إن- املكتتب�ن من جمعها تم ال�ي املبالغ إعادة  ستتم االكتتاب مدير مع و�التنسيق  املكتتب�ن،

 أو إجراءات تصدر من هيئة السوق املالية �� حال عدم الطرح. �عليماتو أ قرارات بأي ال��امها الشركة وتؤكد
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 للمعاينة  املتاحة املستندات 12

متاحة للمعاينة �� املقر الرئيس كما �� ال�جل التجاري  لشركة املتعلقة بطرح أسهم الشركة وقبول إدراجها �� السوق املواز�ة  مستندات اجميع  ست�ون  

و�� املقر الرئيس للمستشار املا��،  ، اململكة العر�ية السعودية. 12471الرمز ال��يدي  2747الر�اض، ص.ب.   – الن�هة��  – طر�ق أبو بكر الصديق ��

املا��    خالل املستشار  سيتيحها  اف��اضية  بيانات  االكتتاب  غرفة  �ابيتال")شركة  "ومدير  ("يق�ن  املالية  اإللك��و�ي يق�ن  ال��يد  خالل  من   "

)IPO@yaqeen.sa(  ب�ن الساعة  . وذلك إ�� ا�خميس)  العمل (من األحد  أيام  إ�� الساعة    9خالل   
ً
تار�خ  ، وامساءً   4صباحا ه 18/05/1444بتداًء من 

��اية ف��ة الطرح، ومن تلك    قبل  أيام  )7(  عن  الف��ة   تلك  تقل  أال  ع��  م)22/12/2022ه (املوافق  28/05/1444م) وح�ى تار�خ  12/12/2022(املوافق  

 :  املستندات ع�� سبيل املثال ال ا�حصر

 وعقد التأسيس للشركة األسا�ىي النظام. 

 للشركة. التجاري  ال�جل 

 .عقد تأسيس الشركة وآخر �عديل لھ بموجب قرار الشر�اء بتحو�ل الشركة إ�� شركة مساهمة 

 نمو).  –الية السعودية (السوق املواز�ة وق املقرار مجلس إدارة الشركة باملوافقة ع�� طرح و�دراج أسهم الشركة �� الس 

  املواز�ة. موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب الت�جيل والطرح �� السوق 

 أشهر الستة  لف��ة   املفحوصة  املوجزة والقوائم املالية األولية  م  2021د�سم��    31للشركة للسنة املالية املن��ية ��    املالية املراجعة  القوائم

 .م2022 يونيو 30املن��ية �� 

  من اإلصدار ل�ٍل  خطابات املوافقة ع�� تضم�ن االسم والشعار واإلفادة �� �شرة : 

 ".شركة يق�ن املالية (يق�ن �ابيتال)"  املا�� املستشار .أ

 . "املهنية لالستشارات  املتحدون  ا�حاسبون  شركة"القانو�ي ا�حاسب .ب

 القوائم املالية األولية املوجزة   " ع�� �شر املهنية  لالستشارات  املتحدون   ا�حاسبون   شركة"  خطاب موافقة من ا�حاسب القانو�ي للشركة

 .م2022 يونيو 30أشهر املن��ية ��  الستةلف��ة املفحوصة 
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 تقر�ر ا�حاسب القانو�ي  13

 م 2021د�سم�� 31املن��ية ��  املالية للسنة ائم املالية املدققةو الق 1.13
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ائم 2.13  م2022 يونيو   30أشهر املن��ية ��   الستة لف��ة املفحوصة املوجزة األولية املالية القو
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