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 ¢üî°ûdG ∂dP ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉªe »a ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY (2) .¢UÉîdG º¡HÉ°ùëd ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG (1 :ºgh ø«∏gDƒªdG øjôªãà°ùªdG äÉÄa ≈∏Y ìô£dG ô°üà≤j
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 ¿CG (ê) .á«°VÉªdG Gô¡°T Iô°ûY »æK’G ∫ÓN …Oƒ©°S ∫ÉjQ ø«jÓe Iô°ûY á«dÉªdG ¬bGQhCG á¶Øëe ºéM §°Sƒàe RhÉéàj ¿CG (Ü) .á«°VÉªdG Gô¡°T Iô°ûY »æK’G ∫ÓNáæ°S ™HQ πc »a äÉ≤Ø°U Iô°ûY øY π≤J

.áÄ«¡dG ºgOóëJ øjôNBG ¢UÉî°TCG …CG (10) .áÄ«¡dG πÑb øe Ióªà©ªdG á«dÉªdG ¥GQhC’G »a πeÉ©à∏d áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y Ó°UÉM ¿ƒµj
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المستشار المالي ومدير االكتتاب
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إشعار مهم
تقدم ن�سرة الإ�سدار هذه )"الن�سرة"( تفا�سيل وافية عن �سركة باعظيم التجارية )"ال�سركة" اأو "�سركة باعظيم"( وعن اأ�سهمها املطروحة لالكتتاب. وعند 
تقدمي طلبات الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، �ستتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلبـاتهم ت�ستنـد اإلى املعلـومات التي حتتويها هذه الن�سرة والذي 
اأو موقع   www.baazeem.com ميكن احل�سـول على ن�سخ منه من املقر الرئي�سي لل�سركة ومن مدير الكتتاب اأو عن طريق زيارة موقع ال�سركة الإلكرتوين: 

www.cma.org.sa :اأو موقع هيئة ال�سوق املالية www.icap.com.sa :امل�ست�سار املايل

)"مدير  لالكتتاب  ومدير  املايل"(  )"امل�ست�سار  مايل  كم�ست�سار  كابيتال"(  )"ال�ستثمار  والو�ساطة  املالية  لالأوراق  ال�ستثمار  �سركة  بتعيني  ال�سركة  قامت  لقد 
الكتتاب"( وذلك فيما يتعلق بطرح جزء من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية )"الكتتاب"(.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة اأجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءًا كبريًا من املعلومات 
الواردة يف هذه الن�سرة بخ�سو�س ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، وبالرغم من اأنه لي�س لدى امل�ست�سار املايل 
اأومدير الكتتاب اأو ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )هـ( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع غري دقيقة 

يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه املعلومات. وعليه، فاإنه ل يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، ل�سيما اأن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الكتتاب ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي نتيجة 
للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو غريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية اأو العوامل الأخرى اخلارجة عن �سيطرة 
ال�سركة )راجع الق�سم رقم 2 "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة(. ول يجوز اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأية معلومات �سفهية اأو كتابية متعلقة باأ�سهم الكتتاب 

اأو تف�سريها اأو العتماد عليها، باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار هذه الن�سرة مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب املعلومات 
املوجودة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. 
ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة ، وقبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية من م�ست�سار مايل مرخ�س له من قبل الهيئة بخ�سو�س 

الكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا ال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�سو�سه يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

�سيكون الكتتاب للم�ستثمرين املوؤهلني خالل الفرتة من يوم •••• ••/••/1438هـ )املوافق ••/••/2017م(، اإلى يوم •••• ••/••/1438هـ )املوافق 
••/••/2017م(. 

ي�سرتط لت�سجيل �لأ�سهم وقبول �إدر�جها يف �ل�سوق �ملو�زية �أن )1( ل يقل عدد امل�ساهمني من اجلمهور عن خم�سني م�ساهما اإذا كانت القيمة ال�سوقية الإجمالية 
املتوقعة جلميع الأ�سهم املطلوب اإدراجها تزيد على اأربعني مليون ريال �سعودي، اأو خم�سة وثالثني م�ساهما اإذا كانت القيمة ال�سوقية الإجمالية املتوقعة جلميع 

الأ�سهم املطلوب اإدراجها تقل عن اأربعني مليون ريال �سعودي و )2( ل تقل ملكية اجلمهور من فئة الأ�سهم مو�سوع الطلب عن %20. 

بيانات القطاع والسوق
اإن البيانات املتعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة ، قد مت احل�سول عليها من �سركة بينة بارترنز "�سركة بينة". ويعتقد اأن تقديرات وحتليالت هذا 
امل�سدر موثوقة غري اأن ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة )املو�سحة اأ�سماوؤهم يف �سفحة "هـ" من هذه الن�سرة( مل يقوموا بالتحقق منها 

ب�سكل م�ستقل، وبالتايل، لي�س هنالك �سمان بدقتها اأو اكتمالها.

�شركة بينة بارترنز

راأ�س اخليمة، مركز الأعمال باملنطقة احلرة 4، الطابق الثامن

�س.ب. 328186 راأ�س اخليمة – الإمارات العربية املتحدة 

هاتف: 2041010 – 9717+

فاك�س: 2048501 – 9717+

www.bayina.net :موقع اإلكرتوين

info@bayina.net :بريد اإلكرتوين

املالية،  املهنية  العناية  وال�ستثمارية، خدمات فح�س  البنكية  للعمليات  الدعم  تتخ�س�س يف خدمات  وهي   . مالية  وبحوث  ا�ست�سارات  �سركة  بارترنز هي  بينة 
عالقات امل�ستثمرين، التدقيق الداخلي، خدمات بحوث امل�ستثمرين، وغريها من اخلدمات ح�سب الطلب التي تركز على التمويل وال�ستثمار. تاأ�س�ست بينة بارترنز 
يف عام 2009  ولديها فريق من 17 فردا من ذوي اخللفيات املختلفة يف جمال اخلدمات املالية مبا يف ذلك الأعمال امل�سرفية ال�ستثمارية، والبحوث، وعالقات 
امل�ستثمرين، واملراجعة والتدقيق الداخلي. عملت بينة بارترنز على عمليات بنكية وا�ستثمارية مبا يف ذلك دعم عمليات الندماج وال�ستحواذ والتمويل املختلفة يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي وتقدم هذه اخلدمات  اإلى  قاعدة العمالء املتنوعة مبا يف ذلك ال�سركات واملكاتب ال�ستثمارية العائلية.
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وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة بينة بارترنز اأو اأي من العاملني فيها اأو اأقاربهم والأطراف ذوي العالقة ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة، 
كما اأنها قد اأعطت موافقة خطية على ن�سر الإفادات التي قدمتها �سمن هذه الن�سرة بق�سم "نبذة عن ال�سوق" ب�سيغتها ون�سها كما وردت واأنه مل يتم �سحب تلك 

املوافقة حتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

المعلومات المالية
اإن القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م والقوائم املالية املفحو�سة لفرتة الربع الثالث املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2016م والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف هذه الن�سرة ، قد مت اإعدادها وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. 
– حما�سبون  �سركاه  و  العيوطي  ال�سيد  �سركة مور�ستيفنز،  قبل  �سبتمرب 2016 من  لالأعوام 2013م، 2014م، 2015م، وحتى 30  املالية  القوائم  متت مراجعة 

ومراجعون قانونيون. هذا، وتقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن تلك الفرتا�سات، وبالتايل، 
فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة باأن الإفادات الواردة يف هذه الن�سرة متت بناًء على العناية املهنية 
مثل  الكلمات  بع�س  ا�ستخدام  طريق  عن  امل�ستقبلية  الإفادات  هذه  على  وي�ستدل  م�ستقبلية"،  "اإفادات  الن�سرة  هذه  يف  الواردة  التوقعات  بع�س  متثل  الالزمة. 
املفردات  لهذه  النافية  ال�سيغ  "ُيخمن" اأو  "�سيكون" اأو  املتوقع" اأو  "من  "ينبغي" اأو  "�سوف" اأو  "رمبا" اأو  "تتوقع" اأو  "تعتقد" اأو  "تقدر" اأو  "تخطط" اأو 
وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�سركة احلالية فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء 
امل�ستقبلي. كما اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي اأو الإجنازات اأو النتائج التي حتققها ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان 
متوقعًا �سراحًة اأو �سمنيًا يف الإفادات امل�ستقبلية املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل 
دقة  اأو  ثبت عدم �سحة  اأو  املتيقنة  الأمور غري  اأو  املخاطر  اأكرث من هذه  اأو  واحد  يف ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة يف �سفحة "2". ويف حال حتقق 

اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية، فاإن ال�سركة تلتزم بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية لهيئة ال�سوق املالية اإذا علمت يف اأي وقت من 
تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار باأي من الآتي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج 
يف ال�سوق املوازية اأو )2( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وفيما عدا احلالتني املذكورتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأية 
معلومات عن القطاع اأو ال�سوق اأو اإفادات التوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة، �سواء كان ذلك نتيجة ملعلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. 
ونتيجة لهذه املخاطر وغريها، وحلالت عدم التيقن والفرتا�سات، فاإن الأحداث والظروف اخلا�سة بالتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث 
بال�سكل الذي تتوقعه ال�سركة، اأو قد ل حتدث اإطالقًا. وعليه، يجب على امل�ستثمرين املوؤهلني اأن يدر�سوا جميع التوقعات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات، واأن 

ل يعتمدوا على هذه الإفادات ب�سكل اأ�سا�سي.

دليل الشركة

جمل�ض اإدارة ال�شركة

العمرا÷ن�شيةال�شفةاملن�شبال�شم

64�سعوديغري م�ستقل - تنفيذيالرئي�سالأ�ستاذ/ �سامل بن �سالح باعظيم

76�سعوديغري م�ستقل – تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ حممد بن �سالح باعظيم

55�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ اأحمد بن �سالح باعظيم

41�سعوديغري م�ستقل – تنفيذيع�سوالدكتور/ ه�سام بن عبداهلل باعظيم

58�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيدة/ فوزية بنت �سالح باعظيم

36�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيدة/ روؤى بنت اأبو بكر باعظيم

--م�ستقل – غري تنفيذيع�سو�ساغر

--م�ستقل – غري تنفيذيع�سو�ساغر

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية
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عنوان الشركة

�شركة باعظيم التجارية

الريا�س، حي املربع، �سارع امللك في�سل

�س.ب. 2156، الريا�س 11451

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4129999 )11( 966+

فاك�س: 4128359 )11( 966+

www.baazeem.com :موقع اإلكرتوين

info@baazeem.com :بريد الكرتوين

ممثل ال�شركة املفو�ض الأول 

الأ�ستاذ/ �سامل بن �سالح باعظيم

رئي�س جمل�س الإدارة

الريا�س، حي املربع، �سارع امللك في�سل

�س.ب. 2156، الريا�س 11451

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4129999 )11( 966+

فاك�س: 4128359 )11( 966+

salemb@baazeem.com :بريد اإلكرتوين

ممثل ال�شركة املفو�ض الثاين 

الدكتور/ ه�سام بن عبداهلل ياعظيم

نائب رئي�س اإدارة امل�سرتيات، وع�سو جمل�س الإدارة

الريا�س، حي املربع، �سارع امللك في�سل

�س.ب. 2156، الريا�س 11451

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4129999 )11( 966+

فاك�س: 4128359 )11( 966+

hishamb@baazeem.com :بريد اإلكرتوين

�شكرتري واأمني �شر املجل�ض

الدكتور/ ه�سام بن عبداهلل ياعظيم

نائب رئي�س اإدارة امل�سرتيات، وع�سو جمل�س الإدارة

الريا�س، حي املربع، �سارع امللك في�سل

�س.ب. 2156، الريا�س 11451

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4129999 )11( 966+

فاك�س: 4128359 )11( 966+

 hishamb@baazeem.com :بريد اإلكرتوين

�شوق الأ�شهم

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تـداول(

اأبراج التعاونية، 700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2181200 )11( 966+

فاك�س: 2181260 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :موقع اإلكرتوين

 info@tadawul.com.sa :بريد اإلكرتوين
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المستشارون

امل�شت�شار املايل ومدير الكتتاب

�شركة ال�شتثمار لالأوراق املالية والو�شاطة

حي العقيق، طريق امللك فهد

�س.ب 6888، الريا�س 11452

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2547666 )11( 966+ 

فاك�س: 4892653 )11( 966+

www.icap.com.sa :موقع اإلكرتوين

info@icap.com.sa :بريد اإلكرتوين

امل�شت�شار القانوين

�شركة عبد العزيز بن حمد الفهد و�شركاه – امون 

عمارة بر�ستيج رقم 4، الدور الأول، �سارع التخ�س�سي

�س.ب 15870 الريا�س 11454

الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4648081 -11 -966+

فاك�س: 4624968 -11 -966+

 www.fahadlaw.com :موقع اإلكرتوين

office@fahadlaw.com :بريد اإلكرتوين

م�شت�شار العناية املهنية املالية وم�شت�شار درا�شة القطاع وال�شوق

�شركة بينة بارترنز 

راأ�س اخليمة، مركز الأعمال باملنطقة احلرة 4، الطابق الثامن

�س.ب. 328186 راأ�س اخليمة 

الإمارات العربية املتحدة 

هاتف: 2041010 – 9717+

فاك�س: 2048501 – 9717+

www.bayina.net :موقع اإلكرتوين

info@bayina.net :بريد اإلكرتوين

املحا�شب القانوين 

مور�شتيفنز، ال�شيد العيوطي و�شركاه – ا�شبون ومراجعون قانونيون 

�سارع الأمري في�سل بن تركي – مركز الإبداع التجاري – حي املربع

�س. ب. 489، الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4081811 )11( 966+

فاك�س: 4081836 )11( 966+

www.elayouty.com :موقع اإلكرتوين

riyadh@elayouty.com :بريد الكرتوين

بال�سكل  اإفاداتهم  اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني  اإلى  الإ�سارة  الكتابية على  اأعاله موافقاتهم  القانوين املذكورين  امل�ست�سارين واملحا�سب  تنويه: قدم جميع 
وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة. ومل يقم اأي منهم ب�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. ول ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو املحا�سب القانوين اأو العاملني 

لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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ملخص الطرح
يجب على امل�ستثمرين الراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح قراءة ن�سرة الإ�سدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم ال�ستثماري املتعلق بالكتتاب يف هذه الأ�سهم.

�سركة باعظيم التجارية، �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010017281 ال�سادر من مدينة ا�شم املُ�شدر، وو�شفه، ومعلومات عن تاأ�شي�شه
الريا�س بتاريخ 1398/08/11هـ )املوافق 1978/07/16م(

تتلخ�س اأن�سطة ال�سركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واملنزلية. وت�سم جمالت عمل ال�سركة التوريد ن�شاطات ال�شركة 
كموزع ح�سري لعدة عالمات جتارية بارزة وذات ح�سة �سوقية كبرية يف ال�سوق ال�سعودي. كما متتلك ال�سركة جمموعة من 

العالمات التجارية الرائدة.

امل�شاهمون الكبار، وعدد اأ�شهمهم، ون�شب ملكيتهم قبل 
الطرح وبعده

يوجد ثالثة م�ساهمون كبار يف ال�سركة، اأي اأنهم يحملون ما ن�سبته 5% واأكرث من اأ�سهم ال�سركة وهم: الأ�ستاذ/ �سامل بن 
�سالح باعظيم، امل�ساهم الأكرب يف ال�سركة بن�سبة 56.48% )5.718.399 �سهما(، الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح باعظيم 

بن�سبة 8.90% )901.468�سهما(، الأ�ستاذ/ اأحمد بن �سالح باعظيم بن�سبة 7.24%)732.603�سهما(.

بعد الطرح، �ستكون ن�سب ملكية الأ�ستاذ/ �سامل بن �سالح باعظيم و الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح باعظيم و الأ�ستاذ/ اأحمد 
بن �سالح باعظيم 39.53% )4.002.879 �سهما(، 6.23% )631.028 �سهما(، و5.0% )512.822 �سهما(على التوايل، 

مع التنويه اأنه قد مت تقريب هذه الأرقام. 

101.250.000 ريال �سعوديراأ�ض مال املُ�شدر

10.125.000 �سهم عادي مدفوع القيمة بالكاملاإجمايل عدد اأ�شهم املُ�شدر

10 ريالت لل�سهم الواحدالقيمة ال�شمية لل�شهم

3.037.500 �سهم عادياإجمايل عدد الأ�شهم املطروحة 

30%ن�شبة الأ�شهم املطروحة من راأ�ض مال املُ�شدر

بالكامل عند الكتتاب�شعر الطرح تدفع  لل�سهم  •• ريالت 

�سعودياإجمايل قيمة الطرح •• ريال 

�سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة )••( ريال �سعودي )بعد خ�سم م�ساريف الطرح املقدرة بحوايل )••( ا�شتخدام متح�شالت الطرح
ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني على اأ�سا�س تنا�سبي بح�سب عدد الأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع من اأ�سهم 

الطرح. ولن حت�سل ال�سركة على اأي جزء من متح�سالت الطرح )للمزيد من التفا�سيل الرجاء مراجعة الق�سم  9 -  9 
-ا�ستخدام متح�سالت الطرح

فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني ت�سمل كل م�ستثمر موؤهل وهم:فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني 

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.   )1

عمالء �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة �سريطة اأن يكون ذلك ال�سخ�س املرخ�س له قد مت تعيينه   )2
ب�سروط متكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بقبول �مل�ساركة يف �لطرح و�ل�ستثمار يف �ل�سوق �ملو�زية نيابة عن �لعميل 

دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 

حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها   )3
الهيئة، اأو مركز الإيداع. 

ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة.   )4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.   )5

�سناديق ال�ستثمار.   )6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون.   )7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.  )8

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري   )9
الآتية:

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل  اأ( 
عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع �سنةخالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية. ب( 

اأن يكون حا�سال على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ج( 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.  )10

�سوف يوفر مدير �سجل الكتتاب طلبات الكتتاب للم�ستثمرينطريقة الكتتاب

•• �سهماحلد الأدنى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب فيها

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب 
فيها

�سعودي •• ريال 
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506.249 �سهم )اأقل من 5% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة(احلد الأعلى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب فيها

قيمة احلد الأعلى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب 
فيها

•• ريال �سعودي

�سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب امانة ويجب على كل مكتتب ايداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم الإعالن طريقة التخ�شي�ض ورد الفائ†ض
عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق 

••/••/••••م(

تبداأ يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم •••• ••/••/••••هـ فÎة الطرح
)املوافق ••/••/••••م(. 

�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلنها ال�سركة يف اأي وقت منذ تاريخ اإ�سدارها )راجع ق�سم "�سيا�سة توزيع الأحقية يف الأرباح
الأرباح"(.

âلل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حقوق الت�شوي
حق الت�سويت، ولكل م�ساهم احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها. ويجوز للم�ساهم تفوي�س اأي �سخ�س اآخر، 

من غري اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو موظفيها، لينوب عنه يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت على 
قراراتها.

�سيخ�سع الأ�سخا�س الذين تظهر هذه الن�سرة ملكيتهم لأ�سهم يف ال�سركة لقيود تداول على اأ�سهمها ملدة 12 �سهر من تاريخ القيود املفرو�شة على الأ�شهم
بدء تداول الأ�سهم. ويجوز لهم بعد انتهاء فرتة احلظر هذه الت�سرف يف اأ�سهمهم دون احلاجة احل�سول على موافقة 

م�سبقة من الهيئة. 

مل ي�سبق لل�سركة اأن اأدرجت اأي من اأ�سهمها يف املا�سي الأ�شهم التي �شبق للم�شدر اإدراجها )اإن وجدت(

الجدول الزمني المتوقع للطرح

çاحلدïالت`````````اري

يبداأ الكتتاب من يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م( اإلى يوم فرتة الكتتاب
•••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(

يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب

يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(تاريخ انتهاء مرحلة الكتتاب 

يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(اآخر موعد ل�سداد قيمة الكتتاب بناء على عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل مكتتب

يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم •••• ••/••/••••هـ اإعادة مبالغ الكتتاب الفائ�سة )اإن وجدت(
)املوافق ••/••/••••م(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية
من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة. و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف 

)www.tadawul.com.sa( ال�سحف املحلية وموقع تداول

تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول 
.)www.cma.org.sa( وهيئة ال�سوق املالية )www.tadawul.com.sa( الإلكرتوين على الإنرتنت
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب على ال�سرائح التالية:

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س. - 1
عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة �سريطة �أن يكون ذلك �ل�سخ�ص �ملرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت - 2

اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 
حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. - 3
ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة. - 4
ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. - 5
�سناديق ال�ستثمار. - 6
م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7
اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8
اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية:- 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع  اأ( 
�سنةخالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية. ب( 
اأن يكون حا�سال على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ج( 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10
�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى مدير الكتتاب، ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف هذه 
الن�سرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على جميع بنود منوذج طلب الكتتاب ذات العالقة. حتتفظ ال�سركة باحلق يف رف�س اأي منوذج طلب اكتتاب، جزئيا اأو 
كليا، يف حالة عدم �لوفاء باأي من �سروط �لكتتاب و�أحكامه �أو عدم �تباع �لتعليمات ح�سب �لأ�سول ويف حينه. ليجوز �إدخال تعديالت على منوذج طلب �لكتتاب 
اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، ميثل منوذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقا ملزما قانونيا بني املكتتب وال�سركة )راجع ق�سم "�سروط و�أحكام 

الكتتاب" من هذه الن�سرة(.

ملخص المعلومات األساسية
يعد هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات الأ�سا�سية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة.

الشركة

�سركة باعظيم التجارية هي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010017281 ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1398/08/11هـ 
اإلى ع�سرة ماليني ومائة  األف )101.250.000( ريال �سعودي مق�سم  )املوافق 1978/07/16م ويبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة وواحد مليون ومائتان وخم�سون 
وخم�سة وع�سرون األف )10.125.000( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. ويف تاريخ 1438/02/27هـ 
)املوافق 2016/11/27م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بخ�سو�س طرح 30% من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية، وذلك بعد 
احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. تتلخ�س اأن�سطة ال�سركة يف جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واملنزلية. وت�سم جمالت عمل ال�سركة التوريد 
كموزع ح�سري لعدة عالمات جتارية عاملية بارزة وذات ح�سة �سوقية كبرية يف ال�سوق ال�سعودي. كما متتلك ال�سركة جمموعة من العالمات التجارية الرائدة 

والتي تقوم بتوزيعها داخل اململكة وخارجها. 

رسالة الشركة

توفرياملنتجات ال�ستهالكيــة بجـودة عالية واأ�سعـــار مناف�سة من خـالل فــريـق عمــل حمرتف يحقق تطلعات امل�ستهلكني والعمالء وامل�ساهمني.

رؤية الشركة

اأن نكون من كبار ال�سركات ال�سعودية ذات ال�سمعة العاملية.
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أهداف الشركة

ا�ستكمال بناء العمل املوؤ�س�سي لل�سركة من خالل ا�ستكمال التوظيف ح�سب الهيكل التنظيمي، و�سع لوائح ال�سيا�سات والإجراءات، تدريب املوظفني،  �
اإن�ساء نظام معلوماتي وقاعدة بيانات قوية تخدم اأغرا�س ال�سركة التجارية والتو�سعية احلالية وامل�ستقبلية، و تطوير وحتديث موقع ال�سركة.

الإعداد للطرح يف ال�سوق املوازية او العامة يف �سوق ال�سهم ال�سعودية. �
التو�سع يف تعيني موزعني لعالمات باعظيم حول العامل.  �
اإن�ساء امل�ستودع الرئي�سي يف جدة. �
�إقامة �مل�سانع �لتي تخدم ن�ساط �ل�سركة. �
حتقيق حجم مبيعات يف عام 2020 ليقل عن 550 مليون ريال، و�سايف اأرباح بن�سبة 10% من املبيعات  �
تنمية مبيعات اأ�سناف باعظيم بن�سبه لتقل عن 10% �سنويا . �
تنمية وتو�سيع �ســراكات اإ�سرتاتيجية مع �سركاء حمليني وعامليني ملواجهة حتديات املناف�سة. �

استراتيجية الشركة

تنطلق ال�سركة يف اختيارها لالأ�سناف التي تقوم بتوزيعها من ركيزتني هامتني:

اجلودة املدركة للمنتج التي ي�ستفيد منها امل�ستهلك عند ال�سراء �
ال�سعر املنا�سب الذي يجعل امل�ستهلك ي�سرتي املنتج وهو را�ٍس متام الر�سا عن املنفعة التي �سيح�سل عليها مقابل ما دفعه �

اإن ال�سركة ومن خالل التزامها دائما بتقدمي منتجات متميزة لل�سوق ت�سعى لأن تكون اإحدى اأف�سل �سركات توزيع املنتجات ال�ستهالكية عامليا . تاأخذ ال�سركة دائما 
بالأ�ساليب احلديثة يف الإدارة وت�سعى اإلى تطبيقها عمليا بطريقة اقت�سادية وفعالة من خالل ر�سم ال�سيا�سات وتكوين الإجراءات وتنميطها لتحقيق التكامل بني 

اإدارات ال�سركة املختلفة، وقد كان ملجال البيع والرتويج اهتماما كبريا خالل ال�سنوات املا�سية .

نواحي القوة والمزايا التنافسية

ان ازدياد حجم ال�سواق واحتدام املناف�سة مع انفتاح ال�سواق العاملية على ال�سوق ال�سعودي اثر �سلبا علي قدرة عدد من ال�سركات العاملة يف قطاع التوزيع وقدرتها 
على مواكبة هذا التطور يف تلبية رغبات م�ستهلكيها والذي ا�سبح وا�سحا من خالل اداء هذه العالمات يف ال�سوق وحجم انت�سارها. واميانا من قيادة ال�سركة 
ورئي�س جمل�س اإدارتها ال�سيخ / �سامل بن �سالح باعظيم باهمية املحافظة على مكانتها على خارطة اهم �سركات التوزيع ال�سعودية يف اخلليج فقد ا�ستطاعت بحمد 
اهلل املحافظة علي عالقات ا�سرتاتيجية مع موردينها والذي امتدت اكرث من 35 عام من خالل تبادل امل�ساورات واخلربات. ال�سركة على مدى ما يقارب الربعني 
عاما حتظى بوكالة 5 �سركات دولية لها ال�سيادة يف انتاج هذه املنتجات عامليا  وتزامنا مع ذلك متتلك ال�سركة عالماتها اخلا�سة والتي تتجاوز 10 عالمات متتلك 
بع�سها احل�سة ال�سوقية الكرب يف ال�سوق ال�سعودي با�ستحواذها علي اكرث من 60% من �سوق املنتجات املماثلة وهي بذلك حمققة �سيا�ستها يف ايجاد عالمات 

خا�سة مبنتجات ذات موا�سفات عاملية وبا�سعار مناف�سة . 

ان قدرة ال�سركة يف حتقيق رغبات م�ستهلكي عالماتها التجارية او عالمات وكالئها يف جميع مدن اململكة جاء نتيجة �سيا�سة التوزيع املثالية فلدى ال�سركة كوادر 
ب�سرية على م�ستوى تعليمي عايل للبيع وترتيب ارفف وم�ستودعات تزيد م�ساحتها عن 30 الف مرت مربع موزعة على 6 مناطق رئي�سية يف اململكة تقوم كال منها يف 
تغطية منطقة جغرافية ت�سعى من ذلك اإلى اإر�ساء امل�ستهلك ويقوم بتغذية هذه الفروع م�ستودع رئي�سي بالريا�س تتجاوز م�ساحته عن 13 الف مرت مربع ويعترب 
ا�سطول �سيارات التوزيع لكل فرع مكمال لدور الو�سول ايل عمالئنا ولتتمكن ال�سركة من خالل عالقاتها املتينة مبوزيعها يف خمتلف املناطق واملدن من تغطية 

منافذ التوزيع اإر�ساء لرغبة امل�ستهلك لينعم بال�ستخدام دون عناء. 

تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية منها:

ال�سركة هي امتداد ملوؤ�س�سة فردية من اأقدم املوؤ�س�سات امل�سجلة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�س. كونت ال�سركة خالل هذه الفرتة الطويلة عالقات  �
كثرية وقوية اأثبتت ال�سركة فيها اأعلى م�ستويات الحرتافية والنتظام والأخالق وكان هذا �سبب جوهري يف و�سول ال�سركة اإلى ما هي عليه اليوم.

لديها خربة كبرية وتواجد يف مناطق اململكة الرئي�سية وخارج اململكة اأي�سا حيث تقوم ببيع منتجاتها عرب موزعني يف منطقة اخلليج، كما تعمل ال�سركة  �
حاليا لو�سيع ن�ساطاتها لتمتد اإلى جمهورية م�سر العربية.

متتلك اإدارة تنفيذية وفريق عمل متخ�س�سني وذي خربة كبرية يف جمال العمل. ياأتي فريق الإدارة التنفيذية ب�سنني طويلة يف املجال الذي يعمل فيه  �
اأع�ساء الفريق �سواء من �سركات حملية اأو �سركات عاملية.

ليتم ت�سنيعها يف م�سانع عاملية وخليجية  � بعناية  اأ�سناف خمتارة  التجارية وو�سعت حتت كل عالمة  العالمات  ال�سركة قاعدة عري�سة من  متتلك 
وحملية. من مميزات بع�س هذه العالمات وعلى راأ�سها عالمة "موج" اأنها ت�سم منتجات عديدة حتت اأق�سام خمتلفة وبح�س�س �سوقية كبرية اأي�سا.

وكيل ح�سري يف اململكة لبع�س املنتجات العاملية الرائدة. تتعامل ال�سركة كوكيل لهذه العالمات لع�سرات ال�سنني حيث اأثبتت ال�سركة جداراتها لت�سبح  �
الوكيل احل�سري لهذه العالمات يف اململكة.
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لديها عالقات وطيدة مع ال�سركات الأجنبية واملحلية العاملة يف هذا املجال مبا ك�سبته من ثقة منذ تاأ�سي�سها وحى اليوم. �

نظرة عامة على السوق

تعترب اململكة العربية ال�سعودية اأكرث دول جمل�س التعاون اخلليجي عددًا لل�سكان، حيث بلغ عدد ال�سكان نحو 31.5 مليون ن�سمة يف عام 2015م، ومن املتوقع اأن 
ي�سجل معدل منو �سنوي يبلغ 1.8 باملئة، لي�سل العدد اإلى 33.3 مليون ن�سمة بحلول عام 2018م. كما منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 
4.9 باملئة بني عامي 2013م و2015م، حيث و�سل اإلى 974.4 مليار ريال �سعودي، يف حني اأن ن�سيب الفرد من الدخل الإنفاقي يف اململكة العربية ال�سعودية و�سل 
اإلى 30.895 ريال �سعودي يف عام 2015م. ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 1.8 باملئة حتى عام 2018م. كما و�سل الت�سخم يف عام 2015م اإلى 

2.2 باملئة ومن املتوقع اأن يرتفع اإلى 3 باملئة يف عام 2018م. 

ملخص المعلومات المالية

اإن ملخ�س القوائم املالية الوارد اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م والت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 �سبتمرب 2016م، مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة وبالتايل يجب قراءته مقرتنًا بها.

قائمة العمليات

ال�شنة املنتهية يف 31 )اآلف الريالت(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
30 �شبتمرب 2016م

300.327316.509344.392249.805املبيعات

120.428128.314146.580106.404اإجمايل الربح

37.39638.12341.00026.510الربح الت�سغيلي

32.17232.91336.90723.820�سايف الربح

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قائمة املركز املايل

ال�شنة املنتهية يف 31 )اآلف الريالت(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

 الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
30 �شبتمرب 2016م

159.590171.139192.092227.744جمموع املوجودات املتداولة

71.47569.63669.52169.614جمموع املوجودات غري املتداولة

231.065240.775261.613297.358جمموع املوجودات

75.22075.52582.956115.912جمموع املطلوبات املتداولة

3.8704.6734.8635.326جمموع املطلوبات غري املتداولة

79.09080.19887.819121.238جمموع املطلوبات 

151.975160.578173.793176.120جمموع حقوق امل�شاهمني 

231.065240.775261.613297.358جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة



ك

قائمة التدفقات النقدية

ال�شنة املنتهية يف 31 )اآلف الريالت(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

 الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
30 �شبتمرب 2016م

)22.445(6.734)15.179(13.855�سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية

)1.098(112)15()5.992(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

21.750)3.558(5.000)5.900(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

)1.798(3.283)10.194(1.963�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

17.17019.1338.93912،277النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

19.1338.93912.22810،430النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

الن�شب واملوؤ�شرات املالية

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

50.5%49.9%52.0%ن�سبة املطلوبات حلقوق امللكية

14.1%13.7%13.9%العائد على الأ�سول

21.2%20.5%21.2%العائد على حقوق امللكية

42.6%40.5%40.1%هام�س اإجمايل الربح

11.9%12.0%12.5%هام�س الربح الت�سغيلي

10.7%10.4%10.7%هام�س �سايف الربح

امل�سدر: م�ستخل�سة من القوائم املالية املراجعة

ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من �ملخاطر �ملتعلقة بهذ� �لطرح �خلا�ص باأ�سهم �ل�سركة. وقد متت تغطية هذه �ملخاطر يف ثالث جمموعات رئي�سية هي: �ملخاطر �ملتعلقة بن�ساط 
ال�سركة و عملياتها، واملخاطر املتعلقة بال�سوق و القطاع، واملخاطر املتعلقة بالأ�سهم. وقد متت مناق�سة تلك املخاطر بالتف�سيل يف الق�سم  2 - "عوامل املخاطرة"، 

والتي ينبغي اأن تدر�س بعناية قبل اتخاذ القرار بال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها: أ  

خماطر حتفظ املحا�سب املحا�سب القانوين فيما يخ�س القوائم املالية املراجعة ل�سنة 2014 و 2015م �
خماطر متعلقة بنظم املعلومات �
خماطر متعلقة بعقود ا�ستئجار �
اللتزامات املالية املحتملة �
خماطر �سرعة اإ�ستعال منتجات النظافة لل�سركة �
خماطر �سمان الت�سهيالت الإمتانية لل�سركة ب�سمانات �سخ�سية من طرف اأع�ساء جمل�س الإدارة �
خماطر عدم اإنهاء الربط الزكوي �
خماطر اإدارة تكاليف امل�سرتيات  �
خماطر كفاية التغطية التاأمينية  �
خماطر القدرة على توظيف املوظفني �
خماطر اإمتانية �
خماطر ال�سعودة �
خماطر املتعلقة بالدعاوى الق�سائية �



ل

خماطر التعامالت مع الأطراف ذات العالقة �
خماطر العتماد على التمويل �
خماطر اخلربة يف اإدارة �سركة م�ساهمة �
خماطر عدم تفعيل ق�سم املراجعة الداخلية �
خماطر تركيز اإيرادات و اأرباح ال�سركة �
خماطر حداثة تكوين اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة �
خماطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفي�سانات والزلزل والأحداث الأخرى �
خماطر اجلودة واأذواق العمالء �
خماطر م�سادر التمويل �
خماطر قرارات الإدارة �
خماطر العتماد على العنا�سر الب�سرية املهمة �
خماطر ال�سيولة �
خماطر اأ�سعار �سرف العمالت �
خماطر انتهاء اأو عدم جتديد تراخي�س وت�ساريح ال�سركة �
املخاطر املتعلقة باأ�سعار الفائدة �
ح�سة ال�سوق للمنتجات اجلديدة �
خماطر العالمة التجارية �
خماطر متعلقة بوجود �سواغر يف بع�س اإدارات ال�سركة �

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع: ب- 

البيئة التنظيمية �
خماطر اقت�ساد اململكة و الإقت�ساد العاملي �
املخاطر ال�سيا�سية و القت�سادية �
خماطر الطلب على منتجات ال�سركة �
خماطر املناف�سة �
خماطر فر�س النمو  �
خماطر متعلقة بنظام ال�سركات اجلديد والتزام به �
خماطر متعلقة بالب�سائع و�سل�سلة التوريد �

المخاطر المتعلقة باألسهم: ج- 

خماطر التذبذات املحتملة يف �سعر ال�سهم �
خماطر ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني �
خماطر حداثة ال�سوق املوازية لالأ�سهم �
خماطر توفر �سوق �سابق لأ�سهم ال�سركة �
خماطر توزيع الأرباح �
خماطر طرح اأ�سهم اإ�سافية لزيادة راأ�س املال �
خماطر بيع و طرح اأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل �
خماطر �سيولة اأ�سهم الكتتاب �
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1

التعريفات والمصطلحات. 2
جدول )1-1(:التعريفات وامل�شطلحات والخت�شارات

التعريفامل�شطلح

�سركة باعظيم التجارية.�سركة باعظيم اأو ال�سركة اأو امل�سدر

فريق اإدارة �سركة باعظيم التجارية.الإدارة

�سحيفة اأم القرى، ال�سحيفة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة 

ال�سوق املالية ال�سعودية، النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية.ال�سوق املالية "تداول"

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م والقوائم املالية املفحو�سة للت�سعة اأ�سهر القوائم املالية 
املنتهية 30 �سبتمرب 2016م.

حملة الأ�سهم يف اأي وقت.امل�ساهمون

�سركة ال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة )"ال�ستثمار كابيتال"(، والتي مت تعيينها من قبل ال�سركة كم�ست�سار مايل فيما يتعلق بطرح امل�ست�سار املايل 
اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية.

�سركة ال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة مملوكة من البنك ال�سعودي لال�ستثمار.مدير الكتتاب

كل م�ستثمر موDهل يكتتب �أو يقدم طلبًا لالكتتاب وفقا ل�سروط و�أحكام �لكتتاب.املكتتب

اململكة العربية ال�سعودية. اململكة 

النظام الأ�سا�سي ل�سركة باعظيم التجارية.النظام الأ�سا�سي

وزارة التجارة وال�ستثمار باململكة العربية ال�سعودية.الوزارة

الريال ال�سعودي، العملة املحلية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال

اأ�سهم ال�سركة.�سعر الكتتاب من  �سهم  لكل  �سعودية  •• ريالت 

الفرتة التي تبداأ من يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م( اإلى يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق فرتة الكتتاب
••/••/••••م(.

قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3-151-2016 وتاريخ 22-3-قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية
1438هـ املوافق 2016/12/21م بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ 

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف الكتتاب. �سايف املتح�سالت 

)3.037.500( �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة. الأ�سهم املطروحة لالكتتاب 

جمل�س اإدارة �سركة باعظيم التجاريةاملجل�س اأو جمل�س الإدارة

هم م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق بطرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية والواردة اأ�سماوؤهم يف �سفحة "هـ" من هذه الن�سرة.م�ست�سارو ال�سركة

هذه الن�سرة املعدة من قبل ال�سركة واملتعلقة بالكتتاب.ن�سرة الإ�سدار اأو الن�سرة

نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ )املوافق 2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ نظام ال�سركات
يف تاريخ 1437/07/25هـ املوافق )2016/5/2م(.

منوذج طلب الكتتاب لالأ�سهم املطروحة.منوذج طلب الكتتاب

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�سوق املالية اأو )الهيئة(

هم امل�ساهمون الذين ميتلكون 5% واأكرث من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة كما يف ال�سفحة رقم ) اأ(.امل�ساهمون الكبار 

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة. اجلمعية العامة 

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ لئحة حوكمة ال�سركات 
1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م بناء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ املعدلة 

بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/3/30هـ املوافق 2010/3/16م.
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه 
يف هذا الق�سم من الن�سرة قبل اتخاذ قرار �سراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها 
ال�سركة و�سركاتها التابعة بل اإنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة اأو �سركاتها التابعة يف وقت هذه الن�سرة اأو ل تعتربها جوهرية والتي من 

�ساأنها التاأثري على عملياتها.

اإن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة ينطوي عليه خماطر عالية وقد ل يكون ال�ستثمار فيها مالئما �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم مزايا 
وخماطر هذا ال�ستثمار وحتمل اأي خ�سارة قد تنجم عن مثل هذا ال�ستثمار.

�إن ن�ساط �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة و�أعمالها، وظروفها �ملالية، وتوقعاتها �مل�ستقبلية، ونتائج عملياتها، و�لتدفقات �لنقدية، قد تتاأثر �سلبًا وب�سورة جوهرية �إذ� 
ما حدثت اأو حتققت اأي من املخاطر التي يت�سمنها هذا الق�سم والتي ترى اإدارة ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية. بالإ�سافة اإلى اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س 

الإدارة اأو ي�سنفها حاليًا باأنها غري جوهرية، لكنها قد حتدث بالفعل وت�سبح خماطر جوهرية. 

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة لل�سركة، بح�سب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود اأي خماطر جوهرية معلومة لديهم من املمكن اأن توؤثر على قرار امل�ستثمرين كما 
يف تاريخ هذه الن�سرة، با�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف هذا الق�سم.

ل يكون ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا هذا ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد مالية كافية لتحمل اأية 
خ�سارة قد تنجم عن هذا ال�ستثمار. وينبغي على امل�ستثمر الذي يحق له الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ويرغب يف ذلك والذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي 

عليه اتخاذه بخ�سو�س مالئمة ال�ستثمار له من عدمه اأن يرجع اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له للح�سول على امل�سورة ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة العليا لل�سركة و�سركاتها التابعة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى 
مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية ولكنها عند حدوثها تبني باأنها خماطر جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س 

�سعر الأ�سهم املطروحة لالكتتاب وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون كامل ا�ستثماراتهم يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزٍء منها ب�سبب اأيٍّ من هذه املخاطر.

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ل يعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن هناك خماطر و�سكوك واحتمالت اأخرى، مبا فيها تلك غري املعروفة حاليًا اأو 
التي تعتربها الإدارة العليا لل�سركة غري جوهرية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2 - 2

تحفظ المحاسب القانوني فيما يخص القوام المالية المراجعة لسنة 2025 م و 2024 م  2   2   2

اإ�ستمل تقرير املحا�سب القانوين ل�سنة 2014 م و2015 م على حتفظ يخ�س ا�ستثمارات ال�سركة يف روؤو�س اأموال �سركات يف اجلمهورية اليمنية والبالغ قدرها 
20.257.725 ريال �سعودي لعدم توفر القوائم املالية املراجعة لهذه ال�سركات وبالتايل تعذر على املحا�سب القانوين حتديد قيمة هذه ال�ستثمارات يف تاريخ 

القوائم املالية املراجعة لل�سركة وحتديد اأي اإنخفا�س يف قيمتها.  

ويف حال تبني يف امل�ستقبل من خالل القوائم املالية املراجعة والتقارير الأخرى ذات العالقة لهذه ال�سركات اأن قيمتها العادلة اأقل من قيمتها املقيدة يف دفاتر 
ال�سركة فاإن ذلك �سيوؤثٌر ب�سكل �سلبي على و�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر متعلقة بنظم المعلومات 2   2   2

تعتمد ال�سركة على نطاق وا�سع يف جمال تكنولوجيا املعلومات )IT( النظم وال�سبكات واخلدمات، مبا يف ذلك مواقع الإنرتنت والبيانات وجتهيز املرافق والأدوات، 
البائعني. عدم توافر  اأو  اأطراف ثالثة  اأو ت�ستخدم من قبل  واأنظمة الأمن املادي والأجهزة الأخرى، والربجميات والتقنية التطبيقات واملن�سات، وبع�سها تدار 
اأو  اإ�ستخدام غري م�سرح للبيانات  اإلى  اأو انقطاع التيار الكهربائي  املعلومات التي حتتاجها ال�سركة لأداء مهامها لأ�سباب متعددة، مبا يف ذلك اأحداث كارثية 

النتهاكات لأمن املعلومات، وعدم تطبيق خطط ا�ستمرارية الأعمال يف الوقت املنا�سب �سيوؤثر �سلبا على تناف�سية واأعمال ال�سركة.

مخاطر متعلقة بعقود استئجار 2   2   2

تقوم ال�سركة با�ستئجار معظم م�ستودعاتها يف الفرع الرئي�سي يف الريا�س كما تقوم با�ستئجار امل�ستودعات ال�ستة يف فروعها يف اأنحاء اململكة. عدم القدرة على 
جتديد بع�س عقود الإيجار اأو رفع قيمة جتديد هذه العقود قد يكون له تاأثري �سلبي جوهري على اعمال ال�سركة.
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االلتزامات المالية المحتملة 4   2   2

اأي ا�سطرابات يف اأ�سواق الئتمان اأو تغيريات على ت�سنيف ال�سركة الئتماين قد تقلل من قدرتها على احل�سول على التمويل كما ميكن اأن تزيد تكاليف القرتا�س 
يف �مل�ستقبل وت�سعف قدرتها على �لو�سول �إلى �أ�سو�ق ر�أ�ص �ملال و�لئتمان ب�سروط مقبولة جتاريا لها مما قد يوDثر �سلبا على �ل�سيولة. �أي�سا، عدم �لقدرة على 

التح�سيل من العمالء يف الوقت املطلوب قد يرتتب عليه عدم وفاء ال�سركة بالتزاماتها.

سرعة إشتعال منتجات النظافة للشركة 5   2   2

مثلت منتجات النظافة لل�سركة 23.4% من مبيعات ال�سركة يف عام 2015م ومن خا�سيات هذه املنتجات اأنها �سريعة الإ�ستعال اإذا �سب حريق قريب منها ل �سمح 
اهلل. واجلدير بالذكر اأنه يف 18 دي�سمرب 2014 م �سب حريق مب�ستودعات 5 و6  من م�ستودعات ال�سركة بالق�سيم وقد نتج احلريق باإ�ستعال م�ستودعات �سركة 
جماورة لل�سركة. وقد متت مطالبة �سركة التعاونية للتاأمني مببلغ 3.431.423 ريال �سعودي قيمة الب�سائع التي اأتلفت نتيجة ال�سركة. ويف عام 2015 م ح�سلت 

ال�سركة على تعوي�س مببلغ 2.681.144 ريال �سعودي من �سركة التاأمني املذكورة اآنفا.

ويف حال ح�سل ل قدر اهلل حريق اآخر قريب من م�ستودعات ال�سركة ومل حت�سل ال�سركة من �سركات التاأمني على تعو�سات كاملة متثل قيمة الب�سائع وا�سول 
ال�سركة املتلفة جراء احلريق فقد يوؤثٌر ذلك ب�سكل �سلبي على و�سعها املايل ونتائج عملياتها.

ضمان التسهيالت االئتمانية للشركة بضمانات شخصية من طرف أعضاء مجلس اإلدارة     2   2

حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار، وقعت ال�سركة عقود الت�سهيالت الئتمانية مع بنوك حملية ب�سمانات �سخ�سية من طرف اأع�ساء جمل�س الإدارة ك�سركاء موؤ�س�سني 
لل�سركة.

يف حال تغري �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة ومل يقبل �لأع�ساء �جلدد بتقدË نف�ص �ل�سمانات �ل�سخ�سية للبنو∑، فقد تغري هذه �لبنو∑ يف �سروط و�أحكام �لت�سهيالت و 
ذلك �سيوؤثٌر ب�سكل �سلبي  على و�سعها املايل ونتائج عملياتها. اأما بالن�سبة لالأع�ساء احلاليني، فهم ملزمون باتفاقية تقدمي ال�سمانات مقابل الت�سهيالت ح�سب 
�لعقد. و�إذ� قررو� عدم تقدV Ëسمانات لت�سهيالت م�ستقبلية، فاإن ذلك قد يوDدي �إلى رف�ص �لبنو∑ تقدË هذه �لت�سهيالت �أو تغيري يف �سروط �لت�سهيالت مما 

�سيوؤثر �سلبا على ال�سركة.

عدم إنهاء الربط الزكوي     2   2

حتى تاريخ الن�سرة، مل حت�سل ال�سركة على �سهادات الربط الزكوي النهائي لعدد من الأعوام ال�سابقة )با�ستثناء  2006 م، فقد ح�سلت ال�سركة  على �سهادة 
الربط الزكوي النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل لعام  2006م( كما تبني التفا�سيل التالية: 

مل ت�ستلم ال�سركة �سهادات الربط الزكوي النهائي لالأعوام من 2007م اإلى 2012م حيث اأن هناك اإعرتا�س مقدم من ال�سركة عن نف�س ال�سنوات. علما  �
باأن �ملبلغ �ملربوط من �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل هو 10.327.026 ريـال �سعودي لالأعوام من 2007 حتى 2012 ومت العرتا�س على املبلغ كامال.

مل ت�ستلم �سركة �سهادات الربط الزكوي النهائي لالأعوام من 2013م اإلى 2015م لأن ا�سدار �سهادات زكوية  نهائية عن الفرتة الالحقة يعني اخالء  �
م�سوؤولية ال�سركة عن الفرتة ال�سابقة )2007- 2012( والتي هي مو�سع اخلالف والتي مل حتل حتى الآن.  واجلدير بالذكر اأن ال�سركة ح�سلت  على 

�سهادة  مقيدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لعام  2014م
ونتيجة ملا ذكر اأعاله، قد تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل مبطالبة ال�سركة بدفع مبالغ زكاة اإ�سافية غري تلك التي دفعتها يف ال�سنوات ال�سابقة، مما �سيكون 
له اأثر �سلبي وجوهري على امل�ساهمني احلاليني وامل�ستقبليني لل�سركة الذين �سوف يتحملون ب�سكل غري مبا�سر دفعات زكاة اإ�سافية اإ�سافة اإلى ما مت تخ�سي�سه 

و�سداداه يف البيانات املالية كما يف 2015 م ولي�س من املتوقع اأن يوؤثر هذا، يف حال حدث، على اأعمال ال�سركة. 

إدارة تكاليف المشتريات      2   2

اإن اأ�سعار املنتجات التي تبيعها ال�سركة بعالمات باعظيم و�سركاتها التابعة هي املنتجات العر�سة للتقّلبات العاملية يف اأ�سعار بع�س ال�سلع اما الوكالت فاأ�سعارها  
ثابتة مع �ملوردين.  ول تقوم �ل�سركة باأي من �أعمال �لتحوط Vسد اطر تقلب �أ�سعار �ل�سر± و�أ�سعار �ل�سلع. وجتدر �لإ�سارة �إلى �أن �لتقلبات يف �أ�سعار هذه �ل�سلع 
تتاأثر بعدد من العوامل مثل عوامل العر�س والطلب العامليني املرتبطة بهذه ال�سلع وامل�ساربة من قبل التّجار يف ال�سوق وغريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية 

الدولية، وهي جميعها عوامل خارجة عن �سيطرة ال�سركة و�سركاتها التابعة حاليًا ويف امل�ستقبل. 

ونتيجة ملا تقدم، فاإن اأي اإرتفاع يف اأ�سعار املنتجات التي تبيعها ال�سركة و�سركاتها التابعة نتيجة التذبذبات العالية لالأ�سعار العاملية �سوف يكون لها اآثار �سلبية على 
ربحية ال�سركة. ويف حال ارتفاع اأ�سعار املنتجات التي ت�سرتيها ال�سركة و�سركاتها التابعة من املوردين املختلفني وعدم قدرة ال�سركة و/اأو �سركاتها التابعة من نقل 
هذا الرتفاع اإلى العمالء، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى انخفا�س هوام�س ربحية ال�سركة و�سركاتها التابعة مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة و�سركاتها 

التابعة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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كفاية التغطية التأمينية  2   2   2

قد ت�سبح ال�سركة و�سركاتها التابعة عر�سة للم�سوؤوليات التي ل تكون موؤمنة �سدها على نحو كاف، اأو قد ل تكون موؤمنة �سدها اإطالقا. الأ�سل الوحيد الغري موؤمن 
هو م�ستودع فرع قطر وقيمة املخزون فيه ت�سل اإلى 3 مليون ريال. وت�سمل بوال�س التاأمني احلالية لل�سركة و�سركاتها التابعة، �ساأنها �ساأن جميع بوال�س التاأمني، 
ا�ستثناءات اأو حدوًدا للتغطية. اإ�سافة اإلى ذلك، ميكن اأن ل تتوفر بوال�س التاأمني احلالية يف امل�ستقبل. ونتيجة لذلك، فقد ل ت�سمل التغطية التاأمينية يف امل�ستقبل 
حجم املطالبات املقدمة �سد ال�سركة و�سركاتها التابعة، وبالتايل هناك خطر يتمثل يف اأن حجم اخل�سائر وامل�سوؤوليات الناجمة عن املخاطر غري املوؤمنة اأو غري 
املوؤمنة على نحو كاف ميكن اأن يزيد من تكاليف ال�سركة ب�سكل كبري مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها 

املايل.

القدرة على توظيف الموظفين   20   2   2

اإن قدرة ال�سركة و�سركاتها التابعة على زيادة عدد القوة العاملة لديها وتدريبها وحتفيزها واإدارتها توؤثر وب�سكل مبا�سر على خمططات النمو والتو�ّسع اخلا�سة 
بال�سركة و�سركاتها التابعة. كما اأن زيادة جوهرية يف عدد العمالء الرئي�سني �سيتطّلب من ال�سركة اأو من �سركاتها التابعة املعنية توظيف موظفي مبيعات موؤهلني، 

اإل اأنه لي�س هناك ما ي�سمن عدم وجود نق�س يف اأعداد هوؤلء املوظفني يف امل�ستقبل.

وبالتايل، فاإنه يف حال عجزت ال�سركة اأو اأيٍّ من �سركاتها التابعة عن الحتفاظ باملوظفني املوؤهلني اأو عن حتديد وتوظيف والحتفاظ باملوظفني املوؤهلني املنا�سبني 
يف امل�ستقبل، ف�سوف يوؤدي ذلك الى عواقب �سلبية وجوهرية على نتائج ال�سركة و�سركاتها التابعة وعملياتها وتدفقاتها النقدية، ما قد ينعك�س �سلبًا على ال�سركة.

المخاطر االئتمانية 22   2   2

تعني املخاطر الئتمانية خماطر تكبد خ�سارة مالية ب�سبب عدم قدرة عمالء ال�سركة اأو �سركاتها التابعة على الوفاء بالتزاماتهم املالية جتاه ال�سركة اأو �سركاتها 
التابعة. وتتعلق املخاطر الئتمانية ب�سكٍل رئي�ٍس بالذمم التجارية املدينة لل�سركة. ول يوجد ما يوؤكد قدرة ال�سركة اأو على تقييم الو�سع املايل احلايل لعمالئها 
امل�سكوك يف حت�سيلها يف  ال�سركة بزيادة خم�س�سات ديونها  ب�سكل م�سمون، كما ل يوجد �سمان بعدم قيام  املالية  بالتزاماتهم  الوفاء  وحتديد قدرتهم على 

امل�ستقبل. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، تقّدم ال�سركة وبع�س �سركاتها التابعة ت�سهيالت ائتمانية لعمالئها. ويف حال عجز عميٌل حمدٌد لأي �سبب من الأ�سباب عن دفع املبالغ امل�ستحقة 
لل�سركة اأو لل�سركة التابعة املعنية، ف�سيتوّجب اعتبار هذه املبالغ على اأّنها ديون معدومة. 

كذلك، ميكن لعدٍد كبرٍي من عمالء ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة مواجهة ظروف مالية �سعبة، كما قد تعجز ال�سركة اأو عن حتليل املخاطر الئتمانية املتعلقة 
بهوؤلء العمالء. ومن املمكن اأن يوؤدي اأي انخفا�س يف املالءة املالية لعمالء ال�سركة و/اأو �سركاتها التابعة ب�سكل عام اإلى تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها. 

السعودة  22   2   2

ت�سرتط �حلكومة �ل�سعودية على جميع �ل�سركات �لعاملة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، مبا يف ذلك �ل�سركة و�ل�سركات �لتابعة، �للتز�م مبتطلبات �ل�سعودة �لتي 
تقت�سي توظيف ن�سبة معينة من املوظفني ال�سعوديني. ويتعني على كل �سركة، عماًل بتعليمات وزارة العمل ال�سادرة يف 1423/05/01هـ )املوافق 2002/8/10م( 
احل�سول على �سهادة بهذا اخل�سو�س من وزارة العمل، علمًا باأن وزارة العمل قد قررت اأن تفر�س يف بداية العام 2013م �سيا�سات اأكرث �سرامة ب�ساأن ال�سعودة يف 

اإطار برنامج حتفيز املن�ساآت على توطني الوظائف "نطاقات".

وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن الفئة اخل�سراء وفقَا لت�سنيف برنامج حتفيز املن�ساآت على توطني الوظائف "نطاقات"، حيث حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة قدرها 
حوايل 27% )وذلك وفقًا لعدد املوظفني كما يف �سبتمرب 2016م(. كما مت ت�سنيف ال�سركات التابعة �سمن الفئة اخل�سراء.  اإل اأنه قد ي�سعب على ال�سركة وعلى 
�سركاتها التابعة احلفاظ على الن�سبة ذاتها من املواطنني ال�سعوديني والحتفاظ بها يف امل�ستقبل، ومن ثم ل ت�سبح م�ستوفية ملتطلبات برنامج "نطاقات". واإذا 
مل تتمكن ال�سركة و/اأو �سركاتها التابعة من موا�سلة التقيد مبتطلبات برنامج "نطاقات" فانها �سوف ُت�سنف �سمن الفئة ال�سفراء اأو الفئة احلمراء. ويف تلك 

احلالة، تتعر�س ال�سركة لعدد من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للح�سول على تاأ�سريات عمل جديدة. �
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حايل اأو موظف حمتمل. �
منع املوظفني غري ال�سعوديني العاملني معها من تغري مهنهم يف تاأ�سريات العمل. �
اإمكانية قيام عدد من املوظفني غري ال�سعوديني العاملني لديها بنقل كفالتهم اإلى �سركات اأخرى تقع �سمن النطاق الأخ�سر اأو النطاق املمتاز)البالتيني(  �

دون احل�سول على موافقتها.
ا�ستبعاد ال�سركة من امل�ساركة يف املزايدات احلكومية اأو حرمانها من احل�سول على قرو�س حكومية. �
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اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن احلكومة تتخذ تدابري لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني يف اململكة وفقا لقانون العمل وقوانني الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية. 
مع  عملهم  طبيعة  تتطابق  ل  و)2(  كفيلهم  لدى  يعملون  ل   )1( الذين  ال�سعوديني  غري  املوظفني  �سد  اإجراءات  اتخاذ  التدابري  هذه  وراء  من  احلكومة  وتنوي 
الالزمة  العاملة  اليد  تاأمني  قادرة على  تكون  التابعة �سوف  �سركاتها  اأو  ال�سركة  باأن  اأي �سمان  يوجد  الوظيفية )كما جاء يف ت�سريح عملهم(. ول  متطلباتهم 
�أو توظيف �لعدد �ملطلوب من �لعمالة �لأجنبية وفقًا ل�سروط مو�تية لل�سركة �أو ل�سركاتها �لتابعة. كما قد تو�جه �ل�سركة –ديات يف �حلفا® على موظفيها من 
املواطنني ال�سعوديني، ويف حال اإنخفا�س عدد هذه الفئة من املوظفني فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى اإنخفا�س ن�سبة ال�سعودة الإجمالية لديها. اإن وقوع اأو حتقق اإيًا من 

الأحداث امل�سار اإليها اأعاله �سيكون له تاأثري�سلبي وجوهري على نتائج عمليات ال�سركة و�سركاتها التابعة وو�سعها املايل وتوقعات اأعمالها امل�ستقبلية.

المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية  22   2   2

قد تتعر�س ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة لدعاوى ق�سائية من قبل العديد من الأطراف الذين تتعامل معهم، مبا يف ذلك العمالء اأو املوردين اأو مالك املتاجر 
وامل�ستودعات التي ت�ستاأجرها ال�سركة اأو املوظفني اأو الهيئات التنظيمية التي تخ�سع لها ال�سركة و�سركاتها التابعة مثل مديرية الدفاع املدين والبلديات والأمانات 

التي تقع متاجر وم�ستودعات ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة �سمن نطاق �سالحياتها.

ول ت�ستطيع ال�سركة و�سركاتها التابعة اأن تتوقع نتائج اأي دعوى ق�سائية قد تن�ساأ يف امل�ستقبل مع اأي طرف من الأطراف الذين تتعامل معهم كما اأنها ل ت�ستطيع 
اأن تتوقع حجم تكاليف التقا�سي التي قد تتكبدها فيما يتعلق مبثل هذه الدعاوى اأو الغرامات التي قد تفر�س عليها من قبل الهيئات التنظيمية التي تخ�سع لها. 
و�سيوؤدي تعر�س ال�سركة اأو �سركاتها التابعة لدعاوى ق�سائية اأو لغرامات مببالغ كبرية اإلى تاأثري �سلبي وجوهري على نتائج ال�سركة و�سركاتها التابعة واأو�ساعها 

املالية.

مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة 24   2   2

وجتدر الإ�سارة اأن العقود واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة املذكورة اأعاله ت�سمل معامالت مع �سركات ميلكها و/اأو ي�سيطر عليها امل�ساهمون البائعون ب�سورة 
مع  واملعامالت  العقود  جميع  على  ال�سنوية  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  ال�سركة  يف  امل�ساهمني  موافقة  يجب  ال�سركات،  بنظام  وعماًل  مبا�سرة.  غري  اأو  مبا�سرة 
الأطراف ذو العالقة، على اأن جتدد تلك املوافقة ب�سكل �سنوي. و�سوف تقوم ال�سركة بعر�س جميع العقود واملعامالت احلالية مع الأطراف ذو العالقة على اأول 
جمعية عامة �سنوية بعد الطرح، ال اأنه ل يوجد اأي �سمان مبوافقة امل�ساهمني عليها. كما ل يوجد اأي �سمان لتجديد العقود اأواملعامالت مع الأطراف ذو العالقة 
عند انتهاء مددها، اإذ ميكن اأن ل يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة لل�سركة على جتديد تلك العقود اأو املعامالت من جهة اأو اأن ل يوافق الأطراف يف 
هذه �لعقود �أو �ملعامالت على جتديدها وفقا لل�سروط �لتي تطلبها �ل�سركة. ونظر� لعتماد �ل�سركة على هذه �لعقود ب�سكل كبري و�لتي تقدر حجم تعامالتها �ل�سنوية 

5 ماليني ريال �سعودي ، ف�سيكون لإنهائها اأثر �سلبي وجوهري على ربحية ال�سركة وبالتايل على اأعمالها وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على التمويل 25   2   2

تعتمد اأعمال ال�سركة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية مربمة من قبل ال�سركة مع عدد من البنوك. ويحق لتلك البنوك مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت الئتمانية �سحب 
اأو اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت املمنوحة لل�سركة يف اأي وقت من الأوقات دون �سابق اإنذار لل�سركة وطلب ال�سداد الفوري لأي مبالغ م�ستحقة الدفع من قبل ال�سركة. 
ولي�س هناك ما ي�سمن عدم قيام اأي من تلك البنوك او جميعها باتخاذ اي من تلك الإجراءات �سد ال�سركة. ويف حال حدوث اأي من هذه الأمور فاإن ذلك �سيوؤثر 

ب�سكل �سلبي وجوهري على الو�سع املايل لل�سركة وتوقعات اأعمالها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها.

وترتب اتفاقيات الت�سهيالت الئتمانية التزامات معينة على ال�سركة. ويف حال مل تقم ال�سركة بت�سديد اأية دفعات يف الأوقات املحددة اأو قامت يف امل�ستقبل بالخالل 
بالتزاماتها مبوجب التفاقيات املذكورة، ف�سوف يحق للبنوك املعنية مطالبة ال�سركة ب�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة عليها فورًا. وفقد ل تتمكن ال�سركة من تاأمني 
متويل بديل ب�سروط مو�تية يف �لوقت �ملنا�سب. كما قد ل تتمكن �ل�سركة من تاأمني متويل بديل على �لطالق، مما �سيوDثqر ب�سكل �سلبي وجوهري على �لوVسع �ملايل 

لل�سركة و�سركاتها التابعة املعنية وتوقعات اأعمالها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها. 

اأ�سا�سي على الت�سهيالت الإئتمانية لتمويل املخزون )والذي ميثل اجلزء الأكرب من راأ�س املال العامل  اأن ال�سركة و�سركاتها التابعة تعتمد ب�سكل  جتدر الإ�سارة 
لل�سركة و�سركاتها التابعة( ولتمويل تو�سعاتها الراأ�سمالية. ويف حال عدم قدرة ال�سركة و/اأو �سركاتها التابعة يف املحافظة على الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لها 
 mثر ب�سكلDلغايات متويل �سر�ء �ملخزون و/�أو متويل تو�سعاتها �لر�أ�سمالية �أو يف �حل�سول على ت�سهيالت بديلة بنف�ص �ل�سروط �أو ب�سروط مو�تية لها، فاإن ذلك �سيو
�سلبي وجوهري على نتائج عمليات ال�سركة و�سركاتها التابعة وو�سعها املايل وتوقعات اأعمالها امل�ستقبلية. عالوًة على ذلك، قد حتتاج ال�سركة و�سركاتها التابعة 
�إلى متويل �إVسايف �إذ� ما قررت تو�سيع عملياتها يف �مل�ستقبل. ويف حال عدم توفر هذ� �لتمويل �أو توفره لكن ب�سروط Zري مو�تية لل�سركة، فاإن �ل�سركة لن تتمكن من 

تو�سيع عملياتها يف امل�ستقبل مما �سيكون له اأثرًا �سلبيًا على عمليات ال�سركة و�سركاتها التابعة واأدائها املايل ب�سكل عام.

اإن التزامات ال�سركة مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت الئتمانية م�سمونة ب�سمانات مقدمة من قبل عدد من امل�ساهمني البائعني وكما بتاريخ هذه الن�سرة مل يتنازل 
اأي من البنوك عن ال�سمانات ال�سخ�سية املقدمة من امل�ساهمني البائعني. ول يوجد اأي �سمان با�ستمرارية تقدمي �سمانات �سخ�سية من قبل امل�ساهمني البائعني 
بعد النتهاء من اإجراءات طرح ال�سركة لالكتتاب العام. وقد يوؤدي عدم ا�ستمرار امل�ساهمني البائعني بتقدمي �سمانات �سخ�سية ل�سالح ال�سركة يف امل�ستقبل الى 
عدم متكن ال�سركة من تقدمي �سمانات كافية ل�سالح البنوك التي تتعامل معها مما  �سوف يوؤدي بدوره الى عدم قدرة ال�سركة على تاأمني ت�سهيالت بنكية م�ستقباًل  

مما �سوف يوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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الخبرة في إدارة شركة مساهمة  2   2   2

ال�سركات  اإدارة  الإطالق، يف  لي�س لديهم خربة على  اأو  العليا لديهم خربة حمدودة،  الإدارة  فاإن موظفي  تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، ومن ثم  ال�سركة منذ  تدار 
امل�ساهمة ، ويف كيفية التقيد باللوائح والأنظمة اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية. ويتوجب على موظفو الإدارة العليا على وجه 
اخل�سو�س بذل جهود اإ�سافية ل�سمان اإلتزام ال�سركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة بالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية. 
ويف حال عدم التزام الإدارة العليا بهذه القواعد فاإن ذلك �سوف يوؤثر بدوره �سلبا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

عدم تفعيل قسم المراجعة الداخلية  2   2   2

حتى تاريخ هذه الن�سرة، مل تقم ال�سركة باإن�ساء ق�سم للمراجعة الداخلية ولكن يوجد �سخ�س قائم بهذا العمل يف الوقت احلايل. عدم وجود هذا الق�سم قد يوؤثر 
على الأداء العام لل�سركة ب�سكل �سلبي.

تركيز إيرادات وأرباح الشركة  2   2   2

بالرغم من اأن لل�سركة تنوع كبري يف منتجاتها، اإل اأن اإيرادات ال�سركة من تونة ريو ماري 32.1% جزءا مهما من اإيرادات ال�سركة. كما مثلت اإيرادات ال�سركة من 
منتجات "موج" 23.4% من اإجمايل الإيرادات. )معا جمتمعان اأكرث من 55% من اإجمايل الإيرادات(

وب�سكل  �سلبا  التاأثري  وبالتايل  ال�سركة وربحيتها،  اإيرادات  اإنخفا�س  اإلى  �سيوؤدي  املنتجات،  ال�سوقية يف هذه  ال�سركة على املحافظة على ح�ستها  اإن عدم قدرة 
جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

حداثة تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 22   2   2

قامت ال�سركة بت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات والرتقيات للقيام باملهام وامل�سوؤوليات املحددة لكل جلنة وفقًا لالئحة احلوكمة )مل تعتمد بعد( لل�سركة 
الذي مت اإقرارها من قبل اجلمعية العامة الغري عادية املنعقدة بتاريخ 1438/02/27ه املوافق 2016/11/27م بناء على تو�سية جمل�س الإدارة ومبا ين�سجم مع 
لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، و�ستقوم ال�سركة بتعيني اأع�ساء اللجان لحقا. )وملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم رقم 37 

الن�سرة(. هذه  وحوكمتها" من  لل�سركة  الإداري  "الهيكل 

ونظرًا حلداثة قرار تكوين هذه اللجان وتطبيق نظام احلوكمة الداخلي لل�سركة، فاإن عدم وجود هذه الهياكل الرقابية يف ال�سابق قد يكون �سببا لوجود اإخاللت 
جوهرية يف ال�سركة مل تكت�سف بعد �ستوؤثر ب�سكل �سلبي، اإن وجدت، على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ب�سكل عام. اإ�سافة اإلى ذلك،  فاإن عدم مقدرة اأع�ساء هذه 
اللجان على القيام بامل�سوؤوليات املحددة لها واإتباع منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها �سوف يوؤثر على تطبيق نظام احلوكمة يف ال�سركة وب�سط 
رقابة جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة اأعمال ال�سركة من خالل هذه اللجان ب�سورة فعالة، الأمر الذي �سوف يعر�س ال�سركة اإلى احتمالية عدم التزامها مبتطلبات 
الف�ساح امل�ستمر بعد الدراج من جهة، واإلى خماطر ت�سغيلية واإدارية ومالية من جهة اأخرى. وبالتايل، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.   

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث األخرى  20   2   2

قد ت�سر الكوارث الطبيعية اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة اإلى حد كبري مبرافق ال�سركة. قد يوؤدي اأي �سرر ي�سيب مرافق ال�سركة اأو ي�سيب العمال �سواء كان ب�سبب 
الفي�سانات اأم الزلزل اأم العوا�سف اأم اأي كارثة طبيعية اأخرى اإلى تكبد تكاليف كبرية من قبل ال�سركة وذلك لت�سحيح اآثار تلك الكوارث، كما قد يوؤثر ب�سدة على 
قدرة ال�سركة على ممار�سة عملياتها وبالتايل التقليل من نتائجها الت�سغيلية امل�ستقبلية. ويف حال اإ�سرار الكوارث الطبيعية مبرافق ال�سركة، ف�سوف يكون لذلك 

اأثر �سلبي على توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.

مخاطر الجودة وأذواق العمالء  22   2   2

تعتمد قدرة ال�سركة على ت�سويق وبيع منتجاتها اإلى حٍد ما على قدرتها على توقع اأذواق وعادات عمالئها الغذائية وتقدمي منتجات تر�سي اأذواقهم. وهذه الأذواق 
تخ�سع اأي�سًا اإلى التغيري، واأي ف�سل يف توقع وحتديد هذه التغريات والتجاوب معها قد يوؤدي اإلى انخفا�س الطلب على منتج ال�سركة الأكرب مبيعا "ريو ماري"، مما 

يوؤدي بدوره اإلى انخفا�س حجم املبيعات واأرباح الت�سغيل.

 مخاطر مصادر التمويل 22   2   2

من اأجل متويل اأو امل�ساعدة يف متويل عمليات ال�سركة، قد تعتمد ال�سركة على مقدرتها على احل�سول على قرو�س من جهات التمويل املختلفة، ويف حالة عدم 
متكنها من احل�سول على مثل هذا التمويل يف امل�ستقبل فاإن عمليات ال�سركة واأداءها املايل ومقدرتها على املحافظة على اأعمالها وتو�سعاتها، قد تتاأثر �سلبًا.
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مخاطر قرارات اإلدارة 22   2   2

اإدارة  وباأن�سطتها. ويف حال قامت  باأعمالها  يتعلق  واملنا�سبة فيما  ال�سحيحة  القرارات  اتخاذ  اإدارتها على  ب�سكل رئي�س على قدرة  ال�سركة  اأعمال  نتائج  تعتمد 
ال�سركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخ�س اأعمالها، فقد ينعك�س ذلك �سلبًا على اأداء ال�سركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة 24   2   2

تهدف ال�سركة اإلى ا�ستقطاب وتوظيف الأ�سخا�س املوؤهلني ل�سمان كفاءة وجودة اأعمالها من خالل الإدارة الفعالة والت�سغيل ال�سليم. وحيث اإن جناح ال�سركة يعتمد 
على قدرتها يف ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني والحتفاظ بهم، فاإن فقدان ال�سركة للعنا�سر الب�سرية املهمة اأو عدم قدرتها على الحتفاظ بهم �سينعك�س �سلبًا على 

اأعمال ال�سركة وربحيتها.

مخاطر السيولة 25   2   2

تواجه ال�سركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية النا�سئة عن الأن�سطة الت�سغيلية ومطلوباتها يف الوقت املحدد. ول 
ت�سمن ال�سركة عدم وقوع اأية اأحداث طارئة اأو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية، مما يوؤثر على الأداء الت�سغيلي لل�سركة وعلى و�سعها املايل.

مخاطر أسعار صرف العمالت  2   2   2

90% من م�سرتيات ال�سركة بالدولر الأمريكي او الريال واملخاطرة يف 10% ، ولذلك توجد خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف تذبذب قيمة ال�ستثمارات املالية 
ب�سبب التغري يف �سعر �سرف العمالت الأجنبية تبقى واردة. وتواجه ال�سركات خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف معظم الأحيان عندما تربطها عالقات جتارية 
مع اأطراف دولية اأو موردين ل�سلع م�ستوردة من اخلارج تتطلب منها التعامل معهم بالعملة الأجنبية. تقوم عمليات ال�سركة بعملة الريال ال�سعودي. ويف حال قامت 
ال�سركة بدفع اأية مبالغ بعملة اأجنبية مبا يف ذلك دفعات ملوردين، فاإنها �ستواجه خماطر تقلب اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية حيث �ستوؤثر اأية تذبذبات كبرية غري 

متوقعة يف اأ�سعار ال�سرف �سلبًا على الأداء املايل لل�سركة.

مخاطر انتهاء أو عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة   2   2   2

تخ�سع �سركة باعظيم كغريها من ال�سركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية ملجموعة من الأنظمة والقوانني، حيث يتعني على ال�سركة احل�سول على الت�ساريح 
والرتاخي�س الالزمة واملوافقات النظامية فيما يتعلق باأن�سطتها، منها على �سبيل املثال ل احل�سر: ال�سجل التجاري لل�سركة ال�سادر من وزارة التجارة وال�ستثمار، 
و�سهادة ت�سجيل �لعالمة �لتجارية، و�سهادة �ل�سعودة، و�سهادة �لزكاة و�لدخل. ويتم جتديد هذه �لرت�خي�ص وفقًا ل�سروط معينة، فاإذ� ف�سلت �ل�سركة يف –قيق 
تلك �ل�سروط فاإنها لن ت�ستطيع �حل�سول على �لرتخي�ص �لالزم �أو جتديد �لرت�خي�ص �ل�سابقة، مما �سيعرVص �ل�سركة خلطر توقف �أعمالها �ملرتبطة بالرتخي�ص 
املطلوب. و�سينتج عن ذلك تعطل عمليات ال�سركة مما �سيوؤثر �سلبًا على اأدائها وو�سعها املايل. وهناك ت�ساريح جوهرية منتهية ال�سالحية اأو مل يتم احل�سول 
عليها مثل تراخي�س البلدية للم�ستودعات وتراخي�س الدفاع املدين، ويف حال مل ت�ستخرج اأو جتدد، قد يعر�س ال�سركة ملخالفة مالية من الأمانة اأو املديرية العامة 

للدفاع املدين.

المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة   2   2   2

يتم احت�ساب دفعات الفائدة مبوجب الت�سهيالت الئتمانية املقدمة لل�سركة على اأ�سا�س �سعر عائم يتم مراجعته �سنويًا، وهذه خماطر خارجة عن �سيطرة ال�سركة 
ومل يتم �لتحوط Vسدها. لذلك، فاإن �أي تغري �سلبي يف �أ�سعار �لفائدة من �ساأنه �أن يكون له �أثرً� �سلبيًا وجوهريًا على نتائج عمليات �ل�سركة وتوقعاتها �مل�ستقبلية 

و�سعر اأ�سهمها وو�سعها املايل ب�سكل عام.

حصة السوق للمنتجات الجديدة 22   2   2

اإذا ف�سلت ال�سركة يف مواكبة التغري يف اأذواق العمالء اأو تاأخرت يف �سرعة ال�ستجابة لتلك التغريات من خالل طرح منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم ف�سينتج عن 
ذلك انخفا�س يف الطلب على منتجات ال�سركة وانخفا�س ح�سة ال�سركة ال�سوقية وبالتايل انخفا�س مبيعاتها واأرباحها.

مخاطر العالمة التجارية 20   2   2

تعتمد ال�سركة يف عملياتها الت�سغيلية على �سمعة عالماتها التجارية و�ستتاأثر ربحية ال�سركة يف امل�ستقبل يف حال حلقت اأي اأ�سرار ب�سمعة هذه العالمات. ل توجد 
م�ساكل يف ت�سجيل هذه العالمات، وتوجد بع�س العالمات منتهية ويف طور التجديد. عدم جتديد هذه العالمات �سيوؤثر �سلبا على اأعمال ال�سركة.
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مخاطر متعلقة بوجود شواغر في بعض إدارات الشركة 22   2   2

امل�ستقبلية )اإن  ال�سركة  ا�ستثمارات  �سلبا يف كيفية درا�سة وحتليل خماطر  يوؤثر  ال�سركة قد  ال�سركة �ساغر. عدم وجود مدير مايل يف  املايل يف  املدير  من�سب 
وجدت(.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2 - 2

البيئة التنظيمية  2   2   2

تخ�سع اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة لالأنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد تكون 
البيئة التنظيمية التي تعمل فيها ال�سركة و�سركاتها التابعة عر�سة للتغيري. وقد يرتتب على التغيريات التنظيمية الناجمة عن العوامل ال�سيا�سية و/اأو القت�سادية 
و/اأو الفنية و/اأو غريها من العوامل فر�س قيود على اإ�سترياد منتجات ال�سركة و/ اأو �سركاتها التابعة و/اأو بيعها يف ال�سوق املحلية مما �سيكون له تاأثري كبري على 
عمليات ال�سركة و�سركاتها التابعة. وقد ترى ال�سركة و�سركاتها التابعة اأنه يتعني عليها اإجراء تغيريات يف اأعمالها مبا يتفق مع تلك الأنظمة اأو التغيريات يف البيئة 

التنظيمية ككل، وهو ما قد يكون له تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. 

و قد يوؤدي اقرار اأي قوانني اأو اأنظمة جديدة اأو معّدلة اأو اي تغيريات يف البيئة التنظيمية ككل اإلى زيادة املتطلبات التي يتعني على ال�سركة و�سركاتها التابعة التقيد 
بها. وقد تعجز ال�سركة اأو �سركاتها التابعة عن التقّيد بتلك القوانني اأو الأنظمة اجلديدة اأو املعّدلة من دون تكّبد تكاليف اإ�سافية كبرية. وعالوًة على ذلك، قد 
توؤدي هذه القوانني اأو الأنظمة اأو اللوائح اجلديدة اأو املعّدلة اإلى تكاليف اإ�سافية قد يكون لها تاأثرٌي �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة وتوقعاتها 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. 

اأوفر�س ح�س�س حمددة  التعوي�سية  والتدابري  الإغراق  مكافحة  ر�سوم  فر�س  مثل  تنظيمية جديدة  اأو  قانونية  متطلبات  اأي  نفاذ  فاإن  �سبق،  ما  اإلى  بالإ�سافة 
لال�سترياد اأو زيادة التعرفة اجلمركية املفرو�سة من قبل احلكومة على الواردات اإلى اململكة وحتديدًا تلك املتعلقة مبنتجات ال�سركة و�سركاتها التابعة والعقوبات 
واملقاطعات التجارية وغريها من الر�سوم اأو التدابري - �سواء تلك التي تعتمدها احلكومة اأو توّجهها التكّتالت التجارية الإقليمية اأو ما تفر�سه القوانني الدولية اأو 
الأجنبية ذو العالقة - قد توؤّثر على الو�سع التناف�سي للمنتجات التي تبيعها ال�سركة و�سركاتها التابعة، الأمر الذي قد يكون له تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على نتائج 

اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة وعملياتها وتوقعاتها وو�سعها املايل.

مخاطر اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي 2   2   2

يعتمد القت�ساد ال�سعودي ب�سكل كبري على اليرادات املتولدة من ال�سناعات النفطية، وبالتايل فاإن اأية تقلبات يف اأ�سعار النفط �ستوؤثر ب�سكل مبا�سر على منو 
القت�ساد املحلي، وعلى امل�ستوى العام لالأ�سعار ومعدلت الت�سخم، وكذلك على متو�سط دخل الفرد ومعدل ال�ستهالك، مما �سيكون له اأثر �سلبي على ال�سركات 

العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية والتي من �سمنها �سركة باعظيم التجارية.

المخاطر السياسية واالقتصادية  2   2   2

اإن اأداء ال�سركة و�سركاتها التابعة يعتمد على الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى الأو�ساع القت�سادية العاملية التي بدورها توؤثر على 
اقت�ساد اململكة.

اإن القت�ساد والإنفاق احلكومي ال�سعودي ل زال يعتمدان على �سعر النفط يف الأ�سواق العاملية على الرغم من منو القت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى خمتلفة، 
ولذلك فاإن النخفا�س يف اأ�سعار النفط قد يوؤدي اإلى تباطوؤ كبري يف منو القت�ساد ال�سعودي اأو تغيريات كبرية يف خطط الإنفاق احلكومي، الأمر الذي قد يكون له 

تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها و�سعر اأ�سهمها وو�سعها املايل عامًة. 

و�سيرتتب على حدوث اأي تغيريات مهمة وغري متوقعة على م�ستوى الظروف ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو التنظيمية يف اململكة العربية ال�سعودية اأو غريها من الدول 
املجاورة تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة وتوقعاتها ونتائج عملياتها و�سعر اأ�سهمها وو�سعها املايل.

مخاطر الطلب على منتجات الشركة 4   2   2

تعترب البيئة ال�سوقية التي تعمل فيها ال�سركة بيئة عالية املناف�سة حيث تتناف�س منتجات ال�سركة مع منتجات كثرية اأخرى حملية وعاملية ومع �سركات ذات موارد 
مالية وب�سرية كبرية متكنها من التجاوب ال�سريع للتغريات يف ال�سوق من خالل تطوير منتجات جديدة وال�ستثمار يف الت�سويق والرتويج ملنتجاتها. وعليه، فاإن مل 

تتمكن ال�سركة من التجاوب ب�سرعة مع التغريات يف الطلب على منتجاتها ف�سوف تتاأثر مبيعاتها واأرباحها يف امل�ستقبل. 
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مخاطر المنافسة 5   2   2

تن�ساأ املناف�سة عند وجود �سركات اأخرى تعمل يف نف�س قطاع اأعمال ال�سركة وتقدم منتجات م�سابهة اأو مناف�سة، ويعترب قطاع املنتجات الغذائية والأدوات املنزلية 
من القطاعات عالية املناف�سة، فبع�س مناف�سي ال�سركة لديهم م�سادر مالية وغري مالية كبرية. وعليه، فاإنه ل يوجد �سمان اأن تناف�س ال�سركة بكفاءة عالية، وقد 
يوؤدي حدوث اأي تغري يف البيئة التناف�سية اإلى تغري الأ�سعار اأو انخفا�س الهوام�س الربحية اأو فقدان احل�سة ال�سوقية، ال�سيء الذي ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على ربحية 

ال�سركة.

مخاطر فرص النمو      2   2

تعتمد قدرة ال�سركة يف تطوير اأعمالها على م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق، وتوفر املوارد املادية والب�سرية، وقدرة فريق اإدارتها، والأنظمة القانونية، وغريها. وبالرغم 
من منو ال�سركة يف املا�سي، اإل اأنه لي�س هنالك �سمان باملحافظة على م�ستوى من النمو املتوا�سل، حيث اأن ال�سركة قد تواجه �سعوبات يف تو�سعة ن�ساطها وتنمية 
ح�ستها ال�سوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فاإنه يف حال مل تتمكن ال�سركة من اإدارة منوها ب�سكل اإيجابي فقد تتاأثر قدرتها يف تطوير ن�ساطها وزيادة ح�ستها ال�سوقية 

اأو احلفاظ عليها وزيادة اأرباح اأعمالها وتعزيز العوائد مل�ساهميها، مما يعني تاأثر الو�سع املايل لل�سركة ب�سكل �سلبي.

مخاطر متعلقة بنظام الشركات الجديد وااللتزام به     2   2

بح�سب املادة )224( من نظام ال�سركات والتي تن�س على " على ال�سركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل اأو�ساعها وفقًا لأحكامه خالل مدة ل تزيد على �سنة 
تبداأ من تاريخ العمل بالنظام، وا�ستثناًء من ذلك حتدد الوزارة وجمل�س الهيئة – كل فيما يخ�سه – الأحكام الواردة فيه التي تخ�سع لها تلك ال�سركات خالل تلك 
املدة". لذا فاإنه لدى ال�سركة مهلة عام كامل من تاريخ نفاذ نظام ال�سركات احلايل )اأي منذ 2016/5/2م( لت�سحيح اأو�ساعها مبا فيها تعديل نظامها الأ�سا�سي 
مبا يتوافق مع نظام ال�سركات احلايل. ويف حال مل تقوم ال�سركة بتعديل نظامها الأ�سا�سي خالل املدة امل�سار اإليها اأعاله، فقد تتعر�س ال�سركة لعقوبات من وزارة 

التجارة وال�ستثمار على �سبيل املثال ل احل�سر، اإيقاف ملفات ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�ستثمار اأو اإيقاف ال�سجل التجاري اخلا�س بال�سركة.

مخاطر متعلقة بالبضائع وسلسلة التوريد     2   2

اأي ا�سطراب يف �سل�سلة التوريد لل�سركة قد يوؤثر �سلبا على نتائج اأعمال ال�سركة و قدرتها على تلبية احتياجات عمالئها. وحتقيق اأهداف التكلفة يعتمد على قدرة 
ال�سركة على احلفاظ على املخزون و الرتتيبات الرئي�سية للتوريد. وان فقدان اأو تعطيل هذه الرتتيبات اأو تعر�س املخزون للتلف اأو انخفا�س قيمته �سيوؤثر على 
قيمة املخزون املدون يف ال�سركة. اأي�سا، عدم القدرة على �سراء ما يكفي من الب�سائع اأو اأي تغري يف تكلفة تخزينها اأو نقلها اأو العوامل اخلارجية الأخرى التي ل 
�سيطرة عليها مثل حوادث نقل الب�ساعة ميكن اأن يقطع توريد املنتجات، واإذا مل يتم اإدارتها ب�سكل فعال وعالجها، فقد يكون لها تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة، 

الو�سع املايل، اأو نتائج العمليات.

المخاطر المتعلقة باألسهم 3 - 2

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 2   2   2

قد ل يتمكن املكتتبون من اإعادة بيع اأ�سهمهم ب�سعر الكتتاب اأو باأعلى منه، اأو قد ل يتمكنون من بيعها على الإطالق، حيث اأن �سعر ال�سوق لأ�سهم الكتتاب بعد 
الطرح قد يتاأثر �سلًبا بعوامل خارج �سيطرة ال�سركة. ومن �سمن هذه العوامل على �سبيل املثال، التغريات يف نتائج عمليات ال�سركة اأو �سركاتها التابعة اأو يف ظروف 
ال�سوق اأو التغريات يف الأنظمة احلكومية اأو البيئة التنظيمية ككل. اإن هذه العوامل التي ذكرت على �سبيل املثال وغريها من العوامل التي مل تذكر قد توؤثر �سلًبا 

على �سعر ال�سهم يف ال�سوق.

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 2   2   2

�سيحتفظ  امل�ساهمون املوؤ�س�سون بعد النتهاء من الكتتاب بح�سة �سيطرة يف ال�سركة ت�سكل ما ن�سبته 70% من اأ�سهم ال�سركة. ونتيجة لذلك، �سيكون مبقدورهم  
التاأثري يف جميع امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني. ومن املمكن ان يقوم امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبمار�سة هذه القدرة على التاأثري على نحٍو ميكن اأن يكون 
له تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها، مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�سادقة على عقود 
وعمليات ال�سركة الهامة، والتعديالت التي قد تطراأ على راأ�س مال ال�سركة وبنود نظامها الأ�سا�سي. وعالوًة على ذلك فاإن اأي تغيري يف ا�سرتاتيجية و�سيا�سة العمل 
من قبل �مل�ساهمني �ملوD�س�سني جتاه �ل�سركة Áكن �أن يوDدي �إلى نتائج Zري متوقعة على ن�ساط �ل�سركة وهو �لأمر �لذي قد يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال 

ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.
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حداثة السوق الموازية لألسهم 2   2   2

من املتوقع اأن تكون ال�سركة من ال�سركات الأوائل التي �سيتم اإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية وذلك ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة 
عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 22-3-1438هـ املوافق 2016/12/21م و�سيقت�سر تداول اأ�سهم ال�سركات يف هذه ال�سوق على امل�ستثمرين املوؤهلني ح�سب 

املادة الثالثة لهذه القواعد.  

واذا مل تكن �سريحة امل�ستثمرين املوؤهلني  وا�سعة لتكون �سوق فعال ون�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تتاأثر �سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة 
يف هذه ال�سوق ب�سفة عامة وا�سهم ال�سركة ب�سفة خا�سة تاأثرًا �سلبيا وجوهريا كما ح�سل يف اأ�سواق مماثلة يف بلدان اأخرى من املنطقة والعامل ب�سفة عامة .

مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركة 4   2   2

ليوجد حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه �سوق عام لتداول اأ�سهم ال�سركة، ولميكن اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن تطور �سوق نا�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد هذا 
الكتتاب. قد ليدل �سعر الكتتاب املقدم على �سعر ال�سوق لالأ�سهم بعد تاريخ هذا الكتتاب. وعالوة على ذلك، فقد يتاأثر �سعر الأ�سهم بعد تاريخ هذا الكتتاب 

بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:

الختالف يف النتائج الت�سغيلية واأداء اأن�سطة ال�سركة. �
التطورات التنظيمية يف ال�سوق امل�ستهدف من قبل ال�سركة حيث يكون لها تاأثري على ال�سركة اأو عمالئها اأو مناف�سيها. �
التغريات يف التقديرات املالية من قبل حمللي الأوراق املالية. �
الزيادة اأو النق�سان يف عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الإدارة العليا اأو املوظفني الأ�سا�سيني. �
اأداء القت�ساد ال�سعودي والعاملي. �
التطورات املهمة يف �سيا�سات اململكة القت�سادية. �
التقلبات يف اأ�سواق الأوراق املالية العاملية واملحلية. �
التغريات يف العوامل القت�سادية والقانونية والتنظيمية )حمليا ودوليا( غري املتعلقة باأداء ال�سركة كالركود القت�سادي وفر�س عوائق على الإجتار اأو  �

عدمه وفر�س العقوبات وغريها من العوامل.
كثري من العوامل املبينة اأعاله تقع خارج �سيطرة ال�سركة، واإن اأي تقلبات لأ�سعار الأ�سهم نتيجة هذه العوامل �ستوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج ال�سركة املالية وتوقعاتها 

والقرارات ال�ستثمارية للمكتبني. 

مخاطر توزيع األرباح 5   2   2

يعتمد التوزيع امل�ستقبلي لالأرباح على عدة عوامل ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر الأرباح امل�ستقبلية والو�سع املايل ومتطلبات راأ�س املال واحتياطيات ال�سركة 
القابلة للتوزيع والأو�ساع القت�سادية العامة وغريها من العوامل ذات ال�سلة والتي قد يعتربها جمل�س الإدارة هامة بني احلني والآخر، والتي على اأ�سا�سها �سوف 
يقرر جمل�س الإدارة فيما اذا كان �سريفع اأي تو�سية للجمعية العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح يف امل�ستقبل. ول تقدم ال�سركة اأي �سمان على الإطالق باأنه �ستتم 
املوافقة من قبل امل�ساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة على تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع اأي اأرباح، كما ل تقدم اأي �سمان ب�ساأن مقدار املبالغ التي �سيتم دفعها 

يف اأي عام حمدد.

مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال     2   2

قد حتتاج ال�سركة، من وقت اإلى اآخر، اإلى زيادة راأ�س مالها بناء على متطلبات اأعمالها. وتت�سمن بع�س العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�سركة لراأ�س مالها الآتي: 

تو�سع ن�ساطات ال�سركة مبا يفوق ماتتحمله ميزانيتها �
فر�س متطلبات اإ�سافية لراأ�س املال نتيجة �سدور اأنظمة ولوائح جديدة �
ا�ستنفاذ راأ�س املال احلايل ب�سكل بليغ نتيجة وجود خ�سائر ت�سغيلية غري متوقعة �
قد لتتمكن ال�سركة من زيادة راأ�س مالها يف الوقت الذي حتتاجه اأو بال�سكل الذي يخدم م�سلحتها اأو م�سلحة امل�ساهمني احلاليني الأمر الذي �سيوؤثر  �

�سلبا على توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
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مخاطر بيع و طرح أسهم جديدة في المستقبل     2   2

اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق العامة عند اكتمال عملية الكتتاب، اأو احتمالية حدوث تلك املبيعات، ميكن اأن يوؤثر ب�سورة �سلبية على �سعر ال�سهم 
يف ال�سوق. 

�سيخ�سع امل�ساهمون البائعون - بعد ا�ستكمال الكتتاب بنجاح - لفرتة حظر مدتها 12 �سهر �سيحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من الأ�سهم التي ميلكونها. وقد 
يوؤدي بيع اأي من امل�ساهمون البائعون لعدد كبري من اأ�سهمهم بعد انتهاء فرتة احلظر اإلى التاأثري �سلبًا على �سوق اأ�سهم ال�سركة وبالتايل اإلى انخفا�س �سعرها يف 

ال�سوق. 

اإذا ما قررت ال�سركة زيادة راأ�س مالها باإ�سدار اأ�سهم جديدة، فاإن اإ�سدار هذه الأ�سهم اجلديدة �سيوؤدي اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم احلالية اإلى حد ما، واإذا قرر 
امل�ساهمون احلاليون بيع عدد كبري من الأ�سهم بعد انتهاء فرتة احلظر، فقد يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س قيمة هذه الأ�سهم اأي�سًا. 

مخاطر سيولة أسهم االكتتاب     2   2

ل يوجد حاليا �سوق عام لأ�سهم ال�سركة ولي�س هنالك �سمان حلدوث تداول ن�سط لأ�سهم ال�سركة وا�ستمراره بعد هذا الكتتاب. وقد مت حتديد �سعر طرح الأ�سهم 
بناء على عوامل عدة، منها تاريخ اأعمال ال�سركة وفر�سها امل�ستقبلية وفر�س القطاع الذي تناف�س فيه وتقديرات اإدارة ال�سركة وعملياتها ونتائجها املالية. وميكن 
اأن توؤدي عوامل اأخرى مثل النتائج املالية لل�سركة والظروف العامة للقطاع واحلالة القت�سادية العامة اأو عوامل اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة اإلى تذبذبات 

كبرية يف اأ�سعار و�سيولة اأ�سهم ال�سركة.
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اقتصاد المملكة العربية السعودية. 3

تهدف جهود التنويع االقتصادي إلى الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط 2   2   2

حافظت اململكة العربية ال�سعودية على مكانتها باعتبارها الدولة التي متتلك اأكرب اقت�ساد يف ال�سرق الأو�سط لعام 2015م، اإذ بلغ ناجتها املحلي الإجمايل الإ�سمي 
2.449.6 مليار ريال �سعودي. ولكن هبوط �أ�سعار �لنفط يف عام 2015م اأّثر �سلبًا على الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي، الذي هبط للم�ستوى املذكور بعد اأن بلغ 

2.791،3 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م.

وت�سري الأرقام اإلى اأن الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة العربية ال�سعودية قد �سهد منوًا بن�سبة 2.7 باملئة، و3.6 باملئة، و3.4 باملئة لالأعوام 2013م، 
و2014م، و2015م على التوايل. ومن املتوقع اأن ينخف�س معدل الإنفاق العام على النقل والبنية التحتية يف عام 2016م. كما تعمل احلكومة حاليًا على و�سع خطط 
تهدف اإلى تنويع القت�ساد الكلي يف اململكة بعيدًا عن النفط؛ فعلى �سبيل املثال: تدر�س كل من احلكومة والهيئة العامة للطريان املدين اإمكانية تاأ�سي�س مناطق حرة 
يف مطارات جدة والريا�س. وتهدف هذه املناطق اإلى ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية اخلا�سة من خالل ت�سهيل احل�سول على الرتاخي�س التجارية والتاأ�سريات، 
ف�ساًل عن زيادة مرونة ال�سيا�سات ال�سريبية. وُي�سار اإلى اأن جهود التنويع القت�سادي ترتّكز اأي�سًا على قطاعات الت�سالت والبرتوكيماويات وال�سياحة والتعدين. 

كما ت�سري التوقعات اإلى اأن النمو يف الناجت املحلي الإجمايل �سيتخطى حدود 1.2 باملئة، و1.9 باملئة، و2 باملئة لالأعوام 2016م، و2017م، 2018م على التوايل.

نمو الدخل السنوي اإلنفاقي على الرغم من التباطؤ االقتصادي 2   2   2

منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل مركب بلغت ن�سبته 4.9 باملئة بني عامي 2013م و2015م، حيث و�سل اإلى 974.4 مليار ريال �سعودي، يف حني اأن ن�سيب الفرد 
من الدخل الإنفاقي املرتفع ن�سبيًا يف اململكة العربية ال�سعودية قد و�سل اإلى 30.895 ريال �سعودي يف عام 2015م. ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 

1.8 باملئة حتى عام 2018م. كما و�سل الت�سخم يف عام 2015م اإلى 2.2 باملئة ومن املتوقع اأن يرتفع اإلى 3 باملئة يف عام 2018م.

توقعات بانخفاض نسبة البطالة في فترة التوّقع  2   2   2

ومن  2015م،  عام  يف  باملئة   5.8 البطالة  ن�سبة  بلغت  فقد  النفط،  قطاع  غري  اأخرى  قطاعات  يف  عمل  فر�س  اإيجاد  اإلى  القت�ساد  تنويع  يوؤدي  اأن  املتوقع  من 
املتوقع انخفا�سها اإلى 5.4 باملئة عام 2018م. ويبلغ معدل منو القوى العاملة ال�سنوي 5 باملئة، حيث �سكل القطاع احلكومي م�سدر الوظائف الرئي�س للمواطنني 
ال�سعوديني، يف حني يعتمد القطاع اخلا�س على توظيف العمالة الوافدة. وتبلغ ن�سبة البطالة بني املواطنني ال�سعوديني نحو 12 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبتها يف عام 

2015م اإلى 29.6 باملئة يف الفئة العمرية بني 15 و24 عامًا.

 جدول )3-1(: املوؤ�شرات ال�شكانية

النمو ال�شنوي املركب2018م )متوقعة(2015م2013مالوحدةالفئة
2013م-2015م

النمو ال�شنوي املركب
2015م-2018م

1.8%2.2%30.201.131.540.433.299.9األفجمموع ال�سكان

1.7%2.2%17.07217.83618.762األفال�سكان الذكور

2.0%2.2%13.12913.70514.538األفال�سكان الإناث

1.9%2.3%5.409.65.661.85.994.1األفعدد الأ�سر 

امل�سدر: اإح�ساءات وطنية، الأمم املتحدة، �سندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتطوير القت�سادي

تعترب اململكة العربية ال�سعودية اأكرث دول جمل�س التعاون اخلليجي تعدادًا �سكانيًا، حيث بلغ عدد ال�سكان نحو 31.5 مليون ن�سمة يف عام 2015م، ومن املتوقع اأن 
ي�سجل معدل منو �سنوي يبلغ 1.8 باملئة، لي�سل العدد اإلى 33.3 مليون ن�سمة بحلول عام 2018م. كما منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 
4.9 باملئة بني عامي 2013م و2015م، حيث و�سل اإلى 974.4 مليار ريال �سعودي، يف حني اأن ن�سيب الفرد من الدخل الإنفاقي املرتفع ن�سبيًا يف اململكة العربية 
ال�سعودية قد و�سل اإلى 30.895 ريال �سعودي يف عام 2015م. ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 1.8 باملئة حتى عام 2018م. كما و�سل الت�سخم 

يف عام 2015م اإلى 2.2 باملئة ومن املتوقع اأن يرتفع اإلى 3 باملئة يف عام 2018م. 
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جدول )3-2(: موؤ�شرات القت�شاد الكلي

معدل النمو 2018م )متوقعة(2015م2013مالوحدةالفئة
ال�شنوي املركب
2013م-2015م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب
2015م-2018م

1.7%-6.3%2.791.260.82.449.5722.576.589مليون ريالالناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي

-0.1%-8.3%92.422.577.664.677.375.3ريال �سعودين�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

غري متاحغري متاح3.0%2.2%3.5 %باملئةالت�سخم

غري متاحغري متاح5.4%5.8%5.6 %باملئةمعدل البطالة )ن�سبة ال�سكان الفاعلني اقت�ساديا(

3.7%4.9%844.643.3974.4261.085.543.1مليون ريالالدخل ال�سنوي الإنفاقي

1.8%2.6%29.241.5130.894.5432.598.99ريال �سعودين�سيب الفرد من الدخل ال�سنوي الإنفاقي

3.8%7.5%784.408.4906.846.11.013.266.4ريال �سعوديجمموع اإنفاق امل�ستهلك

2.4%6.1%182.587.2205.721.2220.755.1ريال �سعودياإنفاق امل�ستهلك على الطعام

امل�سدر: اإح�ساءات وطنية الأمم املتحدة، �سندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتطوير القت�سادي.
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لمحة على سوق الجملة والتجزئة. 4

سوق التوزيع العالمي في تجارة الجملة والتجزئة  2 - 4

يت�سمن �سوق التوزيع يف جتارة اجلملة والتجزئة احل�سول على املنتجات من ال�سركات امل�سنعة و تقدميها لتجار اجلملة و التجزئة. و تتولى �سركات التوزيع اإدارة 
وترتيب �سحنات اجلملة لل�سركات امل�سنعة، ومن ثم تقدميها لقنوات التوزيع التي تقود يف النهاية اإلى توريد ال�سلع اإلى امل�ستهلكني النهائيني. ومتتلك �سركات 
التوزيع مراكز توزيع و م�ستودعات، و تقوم ب�سحن املنتجات لتجار اجلملة والتجزئة )اأو اإلى امل�ستهلك اإذا كانت تتعامل يف ال�سحن املبا�سر( مبا�سرة اأو عن طريق 
و�سطاء. ويطالب جتار اجلملة والتجزئة �سال�سل التوريد اخلا�سة بهم با�ستمرار بتقدمي كفاءة ت�سغيلية عالية والتي هي يف نف�س الوقت اإحدى امليزات التناف�سية.

وعلى ال�سعيد العاملي، يعتمد حجم ال�سوق ملوزعي املنتجات يف منطقة ما اإعتمادا مبا�سرا على حجم �سوق جتارة اجلملة والتجزئة. و يعود جزءا كبريا من �سل�سلة 
اأن العديد من ال�سركات  اإلى توفري املنتج بكفاءة و يف حالة جيدة لتجار اجلملة والتجزئة. و من اجلدير بالذكر  "التوزيع"، والذي يهدف  اإلى  القيمة ملنتج ما 
امل�سنعة لديهم املوزعني احل�سرييني اخلا�سني بهم يف خمتلف املناطق / الدول لتوفري منتجاتهم لتجار اجلملة التجزئة. ويعمل جتار اجلملة والتجزئة ب�سكل 

مبا�سر مع املوزعني وذلك لأنهم النمط الوحيد من املوردين الذين يقدمون ال�سعر احلقيقي للمنتجات.

وعلى ال�سعيد العاملي، تعد الوليات املتحدة الأمرييكية اأكرب �سوق توزيع باجلملة حيث ت�سم ما يقرب من 300،000 �سركة قدرت مبيعاتها ال�سنوية مببلغ 26.3 
تريليون ريال �سعودي يف عام 2015. ومن املتوقع اأن ينمو حجم هذه ال�سوق مبعدل منو �سنوي مركب ي�سل اإلى 8.5% خالل الفرتة من 2015-2019، لي�سل اإلى 

31.9 تريليون ريال �سعودي بحلول عام 2019.

�لوليات �ملتحدة  �لتوزيع باجلملة يف  ن�ساط  �إير�د�ت  �إجمايل  للتوزيع باجلملة قد �سكلت وحدها مايقرب من 25٪ من  اأكرب 50 �سركة  اأن  للنظر،  ومن الالفت 
الأمريكية يف عام 2015، وهو ما ي�سري بو�سوح اإلى حجم �سركات التوزيع الفردية التي تتولى اإدارة و ترتيب ال�سحنات للعديد من �سركات الت�سنيع، جتار اجلملة 

و جتار التجزئة.

سوق تجارة التجزئة العالمي 2   2   4

�سهد �سوق جتارة التجزئة العاملي حتول كبريا يف خالل فرتة اخلم�س ع�سرة �سنة املا�سية. حيث �سهد ال�سوق العديد من الإ�سالحات املختلفة مبا يف ذلك رفع القيود 
املفرو�سة على ال�ستثمار الأجنبي )يف خمتلف املناطق على م�ستوى العامل(، تغيري �سيا�سات املناف�سة، دخول و اندماج متاجر التجزئة ال�سخمة، والق�ساء على و 

احلد من من متاجر التجزئة و �سركات التوزيع ال�سغرية، وهلم جرا.

ويف اأجزاء كثرية من العامل، ل �سيما يف املناطق النامية، ل يزال هناك هيمنة من متاجر التجزئة ال�سغرية و التي متتلك ن�سبة مئوية كبرية من ال�سوق. . ومع ذلك، 
اإ�ستطاعت متاجر التجزئة العاملية الكربى اأن ت�سق طريقها يف هذه املناطق اجلغرافية نظرا لقدرتها على العمل مع �سركاء توزيع اأقوى، توفري ت�سكيلة اأكرب من 
املنتجات، والو�سول اإلى اجلماهري من خالل حمالت الت�سويق واملبيعات املكثفة وال�سر�سة. و تتو�سع متاجر التجزئة هذه ب�سرعة على خلفية قدرات التوزيع القوية 
والت�سويق ال�سامل، مما يوؤثر على ال�سركات ال�سغرية وكذلك على املوردين وامل�ستهلكني واملوظفني. وهما العن�سران اللذان كان لهما اأي�سا دورا فعال يف النمو 

ال�سريع ملبيعات جتارة التجزئة العاملية يف ال�سنوات العديدة املا�سية نظرا لتوافر ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات م�سحوبة بالرتكيز ال�سديد على راحة امل�ستهلكني.

التقديرات  ال�سوقية،ت�سري  الأبحاث  الرائدة يف جمال  ال�سركة   ،"Research and Markets" وكما بني تقرير ال�سوق املعد من قبل �سركة بينة، فاإنه وفقا ل�سركة
اإلى اأن قطاع جتارة التجزئة العاملية قد حقق اإيرادات تبلغ  84.8 تريليون ريال �سعودي يف عام 2015، و مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 7.37% خالل الفرتة 
من 2005-2015. و بالنظر م�ستقبال، فمن املتوقع اأن تزيد مبيعات جتارة التجزئة مبعدل �سنوي مركب ت�سل ن�سبته اإلى 5.5% )ب�سبب اإرتفاع تاأثري القاعدة 
اإلى 105 تريليون ريال �سعودي بحلول عام 2019. وميثل هذا القطاع حاليا 31% من الناجت املحلي الإجمايل يف العامل، ويعمل به املليارات من  لت�سل  "الت�سخم"( 

الب�سر يف جميع اأنحاء العامل. و ت�سكل اأ�سواق الهايرب ماركت و حمالت ال�سوبر ماركت تقريبا 35% من املبيعات املبا�سرة لتجارة التجزئة.

ت�سل  اأن  املتوقع  فمن   ،"e Marketer" وكما بني اأي�سا تقرير ال�سوق املعد من قبل �سركة بينة، فاإنه وفقا لتوقعات اأخرى من قبل �سركة اأبحاث اأخرى وهي �سركة
مبيعات جتارة التجزئة العاملية اإلى 98.6 تريليون ريال �سعوديا بحلول عام 2019، و مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 6.03% خالل الفرتة من 2015-2019. و 
على جانب اأخر، فمن املثري لالهتمام اأن مبيعات جتارة التجزئة الإلكرتونية )والتي تت�سمن بيع املنتجات واخلدمات املطلوبة على �سبكة الإنرتنت( �سوف ت�سل 
اإلى 7.18 تريليون ريال �سعوديا، مبا ي�سكل 8.7% من اإجمايل الإنفاق يف قطاع التجزئة يف جميع اأنحاء العامل. كما يتوقع اأن ت�سل هذه الن�سبة قريبا اإلى %15 

وذلك بحلول عام 2020.

كما اأنه من الالفت للنظر اأن ح�سة التجارة الإلكرتونية عرب اأجهزة الهواتف املحمولة قد و�سلت اإلى 29% يف عدة دول، وبن�سبة منو مت�سارعة، على الرغم من اأن 
اأجهزة احلا�سب املكتبية ل تزال متثل الغالبية العظمى من الأجهزة امل�ستخدمة للت�سوق عرب الإنرتنت.

وفيما يتعلق باجتاهات �ل�سوق، فمن �ملتوقع �أن يت�سكل �ل�سوق يف �ل�سنو�ت �لقادمة وفقا لبع�ص �ل�سلوكيات �ملحددة للم�ستهلك مثل �لإفر�ط يف ��ستخد�م و�سائل 
�لتو��سل و�ل�سعي لأمناط �حلياة �ل�سحية .
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تجارة التجزئة وفقا للمنطقة 2   2   4

من املثري لالهتمام، اأن ال�سركات العاملة يف قطاع ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة التداول FMCG هي اأقل الالعبني تاأثريا على ال�سعيد العاملي. و هذه ال�سركات 
 Global Power of "عادة ما تكون كبرية احلجم ، ولكن تواجدها الأكرب يكون يف وطنها الأم. فعلى �سبيل املثال، وفقا لتقرير "القوى العاملية لتجارة التجزئة
2016م عن الحتاد الوطني ملتاجر التجزئة )منظمة اأمريكية غري حكومية( فاإنه يف عام 2014 قد عملت اأكرث من 40% من �سركات  عام  Retailing" ال�سادر 

ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة التداول FMCG فقط داخل حدودها املحلية. و يف املجموع، فقد عملت هذه ال�سركات يف املتو�سط يف 5.3 دولة مقارنة مع 10.4 دولة 
لأف�سل 250 متجر جتزئة. ومع ذلك، فقد حقق هذا القطاع حوايل 22% من اإجمايل اإيراداته يف جتارة التجزئة من عملياته يف دول اأجنبية.

ووفقا لتقرير "القوى العاملية لتجارة التجزئة" الن�سبة املئوية من ال�سركات ح�سب املنطقة )اأو الدولة( مع معدلت النمو ال�سلبية والإيجابية. كما يق�سم الر�سم 
البياين ال�سركات ذات معدلت النمو الإيجابية الى �سريحتني "ال�سركات ذات معدل النمو املنخف�س" و "ال�سركات ذات معدل النمو املرتفع" ومن الالفت للنظر، 
اأن منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا )MEA( هي من بني اأف�سل املناطق اأداءا يف قطاع التجزئة حيث حققت �سركاتها اأعلى ن�سب مئوية يف النمو. و تعود هذه 
الن�سبة املرتفعة ملعدلت النمو التي حققتها هذه ال�سركات اإلى العديد من الأ�سباب. وتتمثل الأ�سباب الرئي�سية يف  الن�ساأة احلديثة لقطاع التجزئة مقارنة باملناطق 

الأخرى، �سرعة النمو ال�سكاين، اإرتفاع معدل دخل الفرد، وزيادة معدلت التح�سر.

تجارة التجزئة وفقا للقطاع 2   2   4

وينق�سم قطاع جتارة التجزئة ب�سورة عامة اإلى اأربعة قطاعات وهي: املالب�س والك�س�سوارات، ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة ، ال�سلع املعمرة و الرتفيهية، 
وال�سلع املتنوعة.

 ،)CPG( وعلى ال�سعيد العاملي، متثل فئة ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة اأكرب مكونات قطاع التجزئة، وت�سمى اأي�سا با�سم قطاع ال�سلع ال�ستهالكية املعباأة
وت�سنف ب�سكل اأ�سا�سي من قبل ال�سركات التي تقدم املنتجات منخف�سة التكلفة باأنها منتجات ذات مدة �سالحية ق�سرية، اإما نتيجة لرتفاع الطلب ال�ستهالكي 
عليها اأو لأنها منتجات �سريعة التلف. وت�سمل املنتجات التي ت�سنف حتت راية ال�سلع الإ�ستهالكية �سريعة احلركة كال من الأغذية وامل�سروبات، منتجات النظافة 

ال�سخ�سية، منتجات التنظيف، والأواين املنزلية.

وعرب تقرير "القوى العاملية لتجارة التجزئة"، نتعرف على حقيقة مثرية لالهتمام األ وهي اأن ال�سلع الإ�ستهالكية �سريعة احلركة كقطاع فرعي لتجارة التجزئة 
"النمو الإيجابي"، و هو  العاملية متثل اأعلى ن�سبة من ال�سركات ذات النمو املرتفع بعد قطاع املالب�س والك�س�سوارات، فلديها اأكرث من 75% من ال�سركات ذات 
ما ي�سري اإلى اأن ال�سركات يف هذا القطاع الفرعي توؤدي عامة ب�سكل جيد. وهناك عدد من العوامل التي تقف وراء دعم منو هذه ال�سركات ومنها زيادة معدلت 

التح�سر يف البلدان النامية، �سرعة النمو ال�سكاين، وارتفاع معدل دخل الفرد .

سوق التوزيع لتجارة الجملة والتجزئة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا  2 - 4

برزت منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا )MEA( كمركز عاملي لتجارة التجزئة و بالتايل ) ولنف�س ال�سبب( برزت  باعتبارها واحدة من الوجهات املف�سلة لكربى 
�سركات التوزيع لتجارة اجلملة والتجزئة. ونظرا للنمو القت�سادي وتطوير البنية التحتية على نطاق وا�سع يف املنطقة، ل �سيما يف منطقة دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، حدثت العديد من التطورات الهامة التي ميكن ر�سدها يف  قطاع التوزيع لتجارة اجلملة والتجزئة.  و نظرا لربوز  قطاع التجزئة يف املنطقة باعتباره 
واحدا من اأكرب القطاعات من اأجل التنويع  من العتماد فقط على القطاع النفطي، يتجه كبار الالعبني يف هذا القطاع  اإلى تبني و ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات 
�ملعيارية يف هذه �لن�ساط  لتقدم لعمالئها �خلدمة �لأف�سل يف فئتها. ويتز�يد توجه كبار �ملوزعني نحو �ل�ستثمار يف �أنظمة ر�سيقة وقابلة للتطوير، �إن�ساء منوذج 
الت�سغيل الأمثل، وتغيري الثقافة املوؤ�س�سية ، وذلك من اأجل تلبية الطلب من عمالئها باأن ت�سبح  هذه ال�سركات امل�سنعة للمنتجات  عاملية اأي�سا بقدر كونها حملية.  

وتقوم العديد من هذه ال�سركات بتعزيز قدراتها بالإ�سافة اإلى ال�ستعانة بال�سرتاتيجية الرقمية لتلبية الطلب من عمالءها.

و على الرغم من اأن بع�س عوامل عدم ال�ستقرار يف غرب اآ�سيا قد تعيق اإحتمالت النمو،  فاإن النظرة امل�ستقبلية ال�ساملة توؤكد قوة هذا النمو اعتمادا على �سرعة 
النمو ال�سكاين، اإرتفاع معدل دخل الفرد، قوة البنية التحتية، و �سرعة و زيادة معدلت التح�سر .

سوق تجارة التجزئة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا  2   2   4

يعد قطاع جتارة التجزئة هو ثاين اأكرب �سناعة من حيث العائدات يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وي�سبقه فقط �سناعة النفط. و خالل الفرتة من 2015-2011، 
حقق قطاع جتارة التجزئة منوا مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 8.2% حيث بلغ 3.9 تريليون ريال يف 2015 مقارنة بـــــــــ 2.8 تريليون ريال يف عام 2011. ومن 
املثري لالهتمام اأن مبيعات التجزئة على النرتنت قد حققت منوا مبعدل �سنوي مركب مبا ن�سبته 26.2% بني عامي 2010 و 2014 حيث بلغت 29.6 مليار ريال 
يف 2014. و يعود هذا النمو الهائل يف جتارة التجزئة على النرتنت يف املقام الأول اإلى زيادة الوفورات يف التكاليف و حتقيق قدر اأكرب من الراحة، حيث يجد 
امل�ستهلكون اأن من ال�سهل لهم القيام بال�سراء عرب الإنرتنت مع التمتع بالراحة يف بيوتهم. وكنتيجة لذلك، ازدهر قطاع التجزئة على النرتنت، كما اأنه من املتوقع 

اأن ي�سل اإلى 75.8 مليار ريال بنهاية 2019.
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وقد حققت  منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا  اأداءا جيدا ب�سكل ا�ستثنائي يف ال�سنوات القليلة املا�سية. ففي عام 2014، حققت متاجر التجزئة يف ال�سرق الأو�سط 
واأفريقيا منوا مركبا بلغ  19.4% يف الإيرادات، وهي ن�سبة اأعلى بكثريا من متاجر التجزئة يف مناطق اأخرى. و اأدى هذا النمو القوي اإلى حتقيق هام�س ربح قوي 
اأن�سطة وعمليات جتارة التجزئة يف ال�سرق الأو�سط واإفريقيا نتيجة لأن  بلغت ن�سبته 5.6%، وهو �سعف ما حققته ال�سركات العاملية يف املتو�سط. و قد اإزدادت 
ال�سباق لتاأكيد التواجد واحل�سول على مكانة �سوقية يف فرتة زمنية ق�سرية قد دفع �سركات التجزئة الكبرية لال�ستحواذ على �سركات اأ�سغر حجما ومكانة. كما 

تو�سعت متاجر التجزئة خارج دولها الأ�سلية على الرغم من هذا التو�سع مازال اأ�سا�سا يف داخل نطاق املنطقة. 

سوق التوزيع لتجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية 3 - 4

الأ�سواق منوا يف جمال جتارة اجلملة  اأ�سرع  واأفريقيا، وهي واحدة من  الأو�سط  ال�سرق  اأكرب القت�سادات يف منطقة  ال�سعودية واحدة من  العربية  اململكة  تعد 
والتجزئة وذلك ب�سبب الطلب املتزايد على املنتجات ال�ستهالكية والرتفيهية وغريها من املنتجات. وهذا هو ال�سبب الذي جعل اململكة ت�ست�سيف عددا من اأكرب 

�سركات اخلدمات اللوج�ستية والتوزيع يف العامل.

وت�ستمد �سركات التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية قوتها من حقيقة اأن عدد �سكان اململكة يبلغ اأكرث من 30 مليون ن�سمة )و معظمهم يف الفئة العمرية الأ�سغر 
�سنا( و هو ما يعني القدرة على خلق منو طويل الأجل يف الطلب على ال�سلع واخلدمات. كما اأن قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية اأي�سا يف مرحلة النمو. و 
يدعم هذا النمو يف قطاع التجزئة توافر بنية حتتية جيدة ،و اإ�ستخدام اأحدث واأف�سل التقنيات. وتعد النظرة امل�ستقبلية امل�ستقرة و الهتمام الذي يحظى به قطاع 
التجزئة من حكومة اململكة العربية ال�سعودية )كواحد من القطاعات التي تعزز البتعاد عن العتماد على القطاع النفطي(، تعدان من اأكرب املحفزات ل�سركات 

التوزيع باجلملة والتجزئة يف املنطقة.

و قد اأدى و جود �سركات حملية و دولية اإلى زيادة التناف�سية يف �سناعة التوزيع كما اأنها اأ�سبحت اأكرث تطورا يف النواحي التقنية، حيث اأ�سبح حتقيق الكفاءة 
الت�سغيلية و احلفاظ عليها عامال جوهريا يف تقدمي اخلدمة للعمالء.

وت�ستثمر ال�سركات ب�سكل منتظم يف اأحدث التقنيات لتحافظ على قدرتها التناف�سية، ولتقدم لعمالئها اخلدمة الأف�سل يف فئتها. و بينما ينمو �سوق التجزئة يف 
اململكة العربية ال�سعودية، و ي�سل اإلى الن�سج، �ستغدوا �سركات التوزيع هذه من كبار الالعبني وت�سبح اأكرث ر�سوخا متاما مثل نظرائها يف الدول املتقدمة.

سوق تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية 2   2   4

تعد اململكة العربية ال�سعودية تا�سع اأكرب بلد يف العامل من حيث امل�ساحة، وتقع يف قلب ال�سرق الأو�سط. ويزدهر قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستنادا 
اإلى تخفيف القيود املفرو�سة على ال�ستثمار الأجنبي، وقدرة ال�سكان من ال�سرائح العمرية ال�سغرية على احلفاظ على الإنفاق بالرغم من تاأثري انخفا�س اأ�سعار 
التجزئة امل�ستفيد  اأن يكون قطاع  النفطي. ومن املتوقع  لتنويع اقت�سادها بعيدا عن العتماد على القطاع  ال�سعودية ق�سارى جهودها  النفط. و تبذل احلكومة 
الرئي�سي من هذا التوجه يف اململكة والتي يبلغ عدد �سكانها 30 مليون ن�سمة – يبلغ عدد ال�سعوديني منهم حوايل 20 مليون تقريبا – و هو ما يجعلها ذات جاذبية 
ب�سكل خا�س ملتاجر التجزئة يف املنطقة. يبلغ متو�سط العمر يف اململكة 29 �سنة، يف حني يقع اأكرث من 66 % من �سكان اململكة يف ال�سريحة العمرية ما بني 15 و 59 

�سنة، وهي ال�سريحة التي ذات امليول والنزعات الأعلى لل�سراء و النفاق.

اإيرادات  ، و حقق  ال�سعودية معدل منو م�ستمر بن�سبة 7.23% )معدل منو �سنوي مركب( خالل الفرتة من 2015-2012  العربية  التجزئة باململكة  �سهد قطاع 
اإجمالية تقدر بـــــ 904.5 مليار ريال يف عام 2015. ومع ذلك، تظهر التوقعات اإجتاها نحو حتقيق معدل منو اأقوى، حيث من املتوقع اأن ي�سل معدل النمو اإلى 

8.13% )معدل منو �سنوي مركب للفرتة من 2016-2019( لت�سل مبيعات التجزئة اإلى 1.2 تريليون ريال �سعوديا بحلول عام 2019.

ويف البداية، هيمنت الأ�سواق ال�سغرية وغري املنظمة على هيكل �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية، ولكن فرتة اخلم�س ع�سرة �سنة املا�سية �سهدت حتوله 
اإلى املجمعات التجارية الكبرية و اأ�سواق الهايربماركت. وعلى الرغم من اأن طريقة الت�سوق التقليدية من متاجر التجزئة هي الطريقة املف�سلة يف الت�سوق لدى 
امل�ستهلكني ال�سعوديني، اإل اإن جتارة التجزئة على النرتنت قد منت اأ�سعافا م�ساعفة يف اململكة العربية ال�سعودية، ومن املتوقع اأن ت�سل اإلى 7.5 مليار ريال يف 

عام 2018.

تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية وفقا لحجم االنفاق  2   2   4

يف كامل ميدان جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية،ي�سيطر الغذاء والإ�سكان واملرافق على اجلزء الأكرب من احل�سة ال�سوقية. و وفقا لالدارة املركزية 
ال�سعودية لالح�ساءات واملعلومات ، �سيطرت هذه القطاعات على 32.7% من �سوق التجزئة يف عام 2014، كما اأنه من املتوقع اأن ت�ستمر �سيطرتها م�ستقبال.

بع�س من القطاعات الرئي�سية لتجارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية

قطاع منتجات العناية المنزلية: �

يف عام 2015، حقق قطاع منتجات العناية املنزلية اأداءا جيد للغاية، حيث ركزت ال�سركات امل�سنعة و متاجر التجزئة ب�سكل كبري على العرو�س الرتويجية يف 
داخل املتاجر،  مثل عرو�س العبوات املتعددة،  وعرو�س الأ�سعار الرتويجية، والتي دعمها التواجد والنمو يف عدد من حمالت ال�سوبر ماركت و الهايربماركت. وقد 
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اأدى الطلب املحلي القوي اإلى زيادة احلاجة على جمموعة متنوعة من منتجات العناية املنزلية التي يتم ت�سنيعها من قبل �سركات الت�سنيع املحلية والأجنبية، كما 
اأ�سافت ال�سركات امل�سنعة املحلية اأي�سا طاقات اإنتاجية كبرية اإ�ستنادا اإلى الطلب امل�ستمر، وهو ما مكنها من خدمة مناطق اأخرى يف منطقة ال�سرق الأو�سط. فعلى 
�سبيل املثال، اإرتفعت �سادرات اململكة العربية ال�سعودية من م�ستح�سرات الغ�سيل والتنظيف مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 27.3% خالل الفرتة من 2015-2011 ، 

يف حني زاد ال�سترياد اأي�سا من منتجات معينة.

وبالنظر م�ستقبال، فمن املتوقع اأي�سا اأن يحقق قطاع منتجات العناية املنزلية منوا كبريا بالعتماد على ما مت اإ�سافته من منتجات جديدة متطورة ذات قيمة 
م�سافة. كما �ست�ساهم احلمالت الرتويجية القوية، وكذا و�سائل الت�سال الرقمية  ب�سكل رئي�سي يف  توليد الطلب على منتجات العناية املنزلية. وعالوة على ذلك، 

فاإن الرتكيز املتزايد على النظافة وال�سحة العامة، وخا�سة من قبل ال�سيدات يف اململكة، �سوف يزيد من دفع عجلة النمو للقيمة.

قطاع منتجات األغذية المعلبة: �

حقق الطلب على املواد الغذائية املعلبة منوا كبري خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، على الرغم من اأن النمو قد خفت قليال يف اأوائل 2016 بفعل التباطوؤ القت�سادي. 
ومع ذلك، فقد �ساعد تدفق اأعدادا متزايدة من الزائرين لأداء امل�ساعر واملنا�سك الدينية، فرتات العطالت املدر�سية الأطول من املعتاد ، وكذا اإنخفا�س ال�سفر 

الى اخلارج بني امل�ستهلكني املحليني ، �ساعد على �سمان ا�ستمرار زيادة املبيعات.

وبالنظر م�ستقبال، فمن املتوقع حدوث انخفا�س طفيف يف منو القيمة خالل 2016-2021، على الرغم من اأنه من املتوقع زيادة حجم املبيعات يف قطاع منتجات 
لأغذية املعلبة، حيث من املتوقع دخول املزيد من ال�سركات امل�سنعة ومتاجر التجزئة يف حروب اأ�سعار يف حماولة لتعزيز و زيادة حجم املبيعات. ونتيجة لذلك، 

فمن املتوقع اأن تت�سارع خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة العرو�س الرتويجية متعددة العبوات وخ�سومات الأ�سعار.

وفيما يندرج حتت قطاع منتجات الأغذية املعلبة، ازداد ا�ستهالك الأطعمة البحرية بعدة اأ�سعاف. فقد ازداد الطلب على الأ�سماك لي�سل تقريبا اإلى �سعف الكمية 
من املعرو�س املحلي. ففي عام 2012 كان الطلب 200،000 طن، بينما بلغ الإنتاج املحلي اأنذاك 100.471 طن فقط، وبالتايل كان من ال�سروري اأن يتم تعوي�س 
الفارق عن طريق ال�سترياد. وبالنظر م�ستقبال، فمن املتوقع اأن يرتفع الطلب على الأ�سماك لي�سل اإلى 286،000 طن يف عام 2025. و على غرار الأطعمة البحرية 
الأخرى، فقد اإرتفع الطلب اأي�سا على اأ�سماك التونة كما هو وا�سح من حقيقة زيادة وارداتها مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 95.7% من حيث القيمة خالل 

2011-2015 و و�سلت اإلى 4.3 مليون ريال يف عام 2015. و�سوف ي�ستمر الطلب على اأ�سماك التونة يف النمو ب�سبب النمو ال�سكاين املطرد وتغري منط احلياة.

االتجاهات الرئيسية 4 - 4

تتطور �سناعات جتارة التجزئة واملواد ال�ستهالكية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سرعة كبرية، فقد اأدت اإجراءات حترير البيئة التنظيمية، التغريات يف البيئة 
�لتناف�سية، تطور �أمناط �حلياة �ل�ستهالكية وهياكل �لقنو�ت �إلى خلق �لفر�ص و بنف�ص �لقدر خلق �لتحديات �لتي تو�جه �ل�سركات �ل�ستهالكية و�ملوزعني وجتار 

التجزئة.

تحرير البيئة التنظيمية:  �

اأعلنت الهيئة العامة ال�سعودية لال�ستثمار "SAGIA" يف 6 �سبتمرب 2015 مر�سوما يق�سي بال�سماح لغري مواطني اململكة العربية ال�سعودية بالتملك بن�سبة 100% يف 
قطاع البيع بالتجزئة و اجلملة. و كنتيجة لذلك، اأ�سبح من ال�سروري على ال�سركات املتعددة اجلن�سيات اإعادة ت�سميم لي�س فقط مناذج الأعمال اخلا�سة بها، بل 
حتتاج اأي�سا اإلى اإعادة هيكلة خططها الت�سغيلية، وخا�سة فيما يت�سل بعالقتها مع ال�سركاء املحليني. فقد اأ�سبح من املرجح الأن اأن حتتفظ هذه ال�سركات مبزيدا 
من ال�سيطرة على طرق وم�سارات النفاذ اإلى الأ�سوق، حيث �ستمتع باملزيد من احلرية و ال�سهولة يف ااإدارة العمليات بنف�سها. وعلى اجلانب الأخر، �سيكون ذلك 

حافزا اأكرب ل�سركات التوزيع املحلية لتطوير قدراتها وتقدمي قيمة اأكرب ملانحيها التوكيالت التجارية من ال�سركات املتعددة اجلن�سيات.

المنافسة المتزايدة: �

�سهدت الأ�سواق الغربية التي اإعتادت ال�سركات متعددة اجلن�سيات على الرتكيز عليها، �سهدت تباطوؤا يف املبيعات ب�سبب الركود العاملي، ويف نف�س الوقت تتزايد 
دول جمل�س  اأ�سواق  واأ�سبحت  كبري.  ب�سكل   - وال�سني  الهند  رو�سيا،  الربازيل،   - "BRIC" ندرة اخليارات البديلة. فقد اإزدادت تناف�سية دول جمموعة الربيك
التعاون اخلليجي، وخا�سة اململكة العربية ال�سعودية، اأ�سواقا جذابة لل�سركات الإ�ستهالكية متعددة اجلن�سيات. و كنتيجة لذلك، زادت ال�سركات متعددة اجلن�سيات 
من تركيزها و اإ�ستثماراتها يف املنطقة مما اأدى ل�ستعال املناف�سة يف معظم الفئات والقطاعات. كما ا�ست�سعرت �سركات التوزيع اأي�سا زيادة الفر�س املتاحة ب�سبب 

تطور اأ�سواق التجزئة و حماولة ال�سركات الدولية الكربى حتقيق و تو�سيع تواجدها يف هذه الأ�سواق.

األسواق الناشئة: �

نتيجة لت�سبع الأ�سواق الرئي�سية يف الوليات املتحدة و اأوروبا على نحو متزايد، قامت ال�سركات ال�ستهالكية بت�سريع وترية ا�ستثماراتها يف الأ�سواق النا�سئة يف 
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. و بينما تقوم دول مثل اململكة العربية ال�سعودية بفتح اأ�سواقها ب�سكل متوا�سل اأمام ال�ستثمار الأجنبي، اإ�ستجابت ال�سركات ال�ستهالكية 
لذلك من خالل تاأ�سي�س اأو تو�سيع تواجدها يف هذه الأ�سواق. كما قامت �سركات التوزيع الكربى اأي�سا بتنويع منتجاتها، نطاق عملياتها، اإ�سافة اإلى قدراتها يف 

التعامل مع و توزيع جمموعة وا�سعة من ال�سلع ال�ستهالكية.
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تطور هياكل القنوات:  �

 convenience( الأحياء متاجر  و�سال�سل  املتخ�س�سة،  التجزئة  ومتاجر  ماركت  الهايرب  اأ�سواق  – مثل  �لتجزئة �حلديثة  لأمناط جتارة  �ل�سريع  �لظهور  �أدى 
stores (، اأدى اإلى تغيري الطريقة التي تتبعها ال�سركات ال�ستهالكية يف جلب ب�سائعها اإلى الأ�سواق. و ت�سمل فئة الالعبني الرئي�سيني يف قطاع جتارة التجزئة كال 

من ال�سال�سل متعددة اجلن�سيات، مثل كارفور، ف�سال عن الالعبني املحليني، مثل ال�سركة ال�سعودية للت�سويق )�سركة اأ�سواق املزرعة(. واإلى جانب التو�سع الكبري، 
ت�سعى متاجر التجزئة هذه اأي�سا لبناء قدرات واإمكانات اأكرث تطورا، مثل تبني منهجية اإدارة الأ�سناف، والتي لها اآثار هامة على كيفية تفاعلها مع ال�سركات 

امل�سنعة. وهو ماله تاأثري وا�سع النطاق على توزيع و جتميع ال�سلع واملنتجات.

تطور أنماط الحياة االستهالكية: �

�أدى تز�يد �أعدد �ل�سكان من فئة �ل�سباب مع �إرتفاع معدل دخل �لفرد �إلى �إ�ستعال �لطلب على �ل�سلع �ل�ستهالكية. و يف �لوقت ذ�ته ، تتطور �أي�سا �أمناط �حلياة 
ال�ستهالكية يف املنطقة. و تعني زيادة التعر�س للتاأثريات الغربية اأن الجتاهات العاملية، مثل ال�سحة والعافية، �ستنمو ب�سرعة. كما اأ�سبح امل�ستهلكني اأي�سا اأكرث 
فهما و وعيا، مما اأثار احلاجة ملزيد من التطوير يف الأ�سناف واملنتجات. و�سيتعني على �سركات التوزيع التكيف ب�سرعة مع اإت�ساع نطاق احتياجات امل�ستهلكني و 

اأي�سا اإكت�ساب القدرات و المكانات الالزمة خلدمة الحتياجات املتنوعة ملتاجر التجزئة احلديثة.

نشوء الشرائح الصغيرة: �

اأدت التغريات الأخرية يف البيئة القت�سادية اإلى ظهور �سرائح دميوغرافية �سغرى: حيث يظهر امل�ستهلكون ذوي اخل�سائ�س املت�سابهة �سلوكيات اإنفاق خمتلفة، 
فقد �أ�سبح �لبع�ص �أكرث حذر� و ح�سا�سية لال�سعار، بينما �إحتفظ �لبع�ص �لآخر باأمناط �إنفاقهم. و �أدى هذ� �لتطور �إلى خلق �حلاجة لدى �ل�سركات �ل�ستهالكية 
لتبني نهج اأكرث تركيزا على جتزئة امل�ستهلكني اإلى �سرائح، و و�سع ا�سرتاتيجية حمفظة و ت�سويق اأكرث اإ�ستهدافا وتركيزا. و �ستف�سل متاجر التجزئة العمل مع 
�سركات التوزيع التي ت�ستطيع التكيف مع هذه التجزئة ل�سرائح العمالء ب�سرعة و�سهولة، وهذا يعني اأن �سركات التوزيع قد تكون بحاجة اأي�سا للتنبوؤ ب�سلوكيات 

امل�ستهلك املتغرية و تطوير خطط اأعمالها وفقا لذلك.

القوى المحركة الرئيسية 4 - 4

وفقا لالدارة املركزية ال�سعودية لالح�ساءات واملعلومات ، حتظى اململكة العربية ال�سعودية بواحدا من اأ�سرع معدلت تزايد اأعداد ال�سكان يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي. و وفقا لتقرير �سندوق النقد الدويل، من املتوقع اأن ت�سل اإلى 34.7 مليون ن�سمة بحلول عام 2020. و�سوف ت�ستمر الزيادة الكبرية وال�سريعة يف عدد 

ال�سكان يف اململكة يف خلق طلبا مرتفعا على املنتجات ال�ستهالكية يف اململكة العربية ال�سعودية و لفرتة طويلة من الزمن. 

ومن املتوقع اأن ينمو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لي�سل اإلى 97.600 ريال �سعودي بحلول عام 2020 مقارنة بـــ 77.500 ريال �سعوديا يف عام 2015. 
و من �ساأن تراجع ن�سب البطالة امل�سحوبة بزيادة ح�سة املراأة يف ميدان القوى العاملة اأن يزيد من هذا النمو، وهو - عالوة على ذلك - �سي�ساعد يف منو الدخل 
املتاح )الدخل القابل لالإنفاق( للمواطنني ال�سعوديني. و يف الواقع، ت�ساعف عدد الن�ساء العامالت يف �سناعة التجزئة 12 مرة بني عامي 2010 و 2014. و�سوف 
يوؤدي النمو ال�سريع لل�سكان ال�سعوديني امل�سحوب بالرتفاع يف الدخل املتاح اإلى زيادة الطلب على ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

و مع الزيادة يف متو�سط دخل الأ�سر، فاإن الطلب على منتجات العناية املنزلية والأغذية املعلبة �سوف ي�سبح اأقوى من امل�ستويات احلالية.

ويعترب النمو يف عدد ال�سكان يف املناطق احل�سرية اأحد القوى املحركة املهمة الأخرى لقطاع ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة، حيث حتتاج متاجر التجزئة لتدفق 
م�ستمر من امل�ستهلكني ل�سراء منتجاتها على اأ�سا�س يومي. و ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية زيادة كبرية يف معدلت التح�سر، حيث من املتوقع اأن ي�سل معدل 
التح�سر يف اململكة اإلى 91.4% يف عام 2015 قيا�سا بــ82% يف عام 2010. وي�سف معدل التح�سر متو�سط معدل التغري يف حجم ال�سكان يف املناطق احل�سرية 
على مدى فرتة معينة من الزمن. و وفقا لتقرير ن�سر على موقع EcoMENA يف يونيو عام 2016، يعي�س اأكرث من 90% من �سكان اململكة العربية ال�سعودية حاليا 
يف املناطق احل�سرية. ومن املتوقع اأن ي�سل عدد �سكان املناطق احل�سرية يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى 35.8 مليون ن�سمة بحلول عام ، 2050 مما �سيزيد من 

دفع وحتفيز جتارة التجزئة .

ت�سهد �سناعة ال�سياحة ال�سعودية منوا و اإرتفاعا، �سواء من ال�سياح القادمني لأداء امل�ساعر واملنا�سك الدينية اأو من امل�سافرين لأغرا�س الأعمال التجارية، وذلك 
يف اأعقاب تخفيف اإجراءات التاأ�سريات. و يف الواقع، فمن املتوقع اأن ينمو عدد ال�سياح الدينيني القادمني لأداء منا�سك العمرة من 8 ماليني زائر يف عام 2015 
لي�سل اإلى 15 مليون زائر بحلول عام 2020، و واإلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030. وهذا ما اأدى اإلى ارتفاع خم�س�سات املوازنة للبنود اخلا�سة بقطاعات 

ال�سيافة، جتارة التجزئة وقطاعات الت�سييد و البناء. ومن املتوقع اأن يزداد الطلب على ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة بفعل هذه الزيادة يف عدد ال�سياح.
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شركات التوزيع الرئيسية في المملكة العربية السعودية  5 - 4

جدول)4-1(:�شركات التوزيع الرئي�شية يف اململكة العربية ال�شعودية

العمليات يف اململكة العربية ال�شعوديةامللف التعريفياإ�شم ال�شركةم

تعد �سركة التجارة العمومية )GTC( واحدة من اأكرب م�ستوردي وموزعي املنتجات �سركة التجارة العمومية1-
ال�ستهالكية، و متثل ال�سركة العديد من كبار ال�سركات العاملية ومن بينها كوجليت 

باملوليف، موندليز، ليندت و �سربونغلي، اأرز اأبو بنت ، توب�س، اأغذية، و اإلليدي. تاأ�س�ست 
ال�سركة يف عام1954.

اخلرب، الريا�س، جدة، اأبها.

�سركة بن زقر هي واحدة من �سركات التوزيع الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية، بن زقر2-
واملتخ�س�سة يف التوزيع و تقدمي اخلدمات اللوج�ستية ملجموعة وا�سعة من املنتجات 

ال�ستهالكية، والتي ت�سمل الأغذية و امل�سروبات، منتجات العناية ال�سخ�سية واجلمال، 
منتجات العناية املنزلية واإطارات ال�سيارات. تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 1881.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية

تعد جمموعة نافا للتجارة واحدة من ال�سركات الرائدة يف ا�سترياد وتوزيع املواد جمموعة نافا التجارية3-
ال�ستهالكية. وت�سمل املنتجات التي تتعامل فيها ال�سركة كال من الأغذية الطازجة 

وامل�سنعة، العطور و م�ستح�سرات التجميل، املنتجات الورقية، ومواد ال�سحة العامة، 
الأخ�ساب ومواد البناء، املنتجات الدوائية التي تباع بدون و�سفات طبية، الخ.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية

�سركة قري�س التجارية و 4-
ال�سناعية املحدودة

�سركة قري�س التجارية و ال�سناعية املحدودة هي واحدة من �سركات التوزيع الرائدة يف 
اململكة العربية ال�سعودية. وتعمل ال�سركة يف اإ�سترياد وتوزيع املبيدات املنزلية، البخاخات 

والر�سا�سات عالية التحمل، واآلت ال�سباب احلرارية )التعفري( امل�سممة ملكافحة 
احل�سرات، اأنظمة العزل العاك�سة للحرارة، الع�سل، ال�ساي، زيت الزيتون، الع�سائر، 

واملنظفات املنزلية.

جدة، الريا�س، اخلرب

�سركة اأبار التجارية )ATC( هي ع�سو جمموعة دار الأبار الرائدة، وهي جمموعة عائلية �سركة اأبار التجارية5-
جتارية و اإ�ستثمارية �سعودية متنوعة، يقع مقرها الرئي�سي يف مدينة جدة. و ت�سمل اأن�سطة 

املجموعة اإ�سترياد وتوزيع ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة )FMCG(، التخزين 
واخلدمات اللوج�ستية، ال�سحن، املطاعم، الإعالم، التطوير العقاري و الت�سييد و البناء.

جدة، الريا�س، الدمام

تعمل �سركة البحراوي التجارية يف ن�ساطي التجارة و التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية �سركة البحراوي التجارية6-
منذ مطلع القرن املا�سي. ففي عام 1921 بداأت ال�سركة اإ�سترياد ال�سلع ال�ستهالكية املعباأة 

والتبغ، وكانت اأول من بداأ ا�سترياد وتوزيع معدات املطبخ اإلى اململكة العربية ال�سعودية. 
وينق�سم ن�ساطها التجاري اإلى اأربعة قطاعات رئي�سية وهي: الغذاء، معدات املطابخ و 

املطاعم والتموين، تقنيات الغذاء، وم�ستح�سرات التجميل.

جدة، الريا�س، الدمام

�سركة خمزن الأدوية العربي 7-
ال�سعودي - �ساد�س

تعد �سركة خمزن الأدوية العربي ال�سعودي املحدودة، التي تاأ�س�ست يف عام 1956، واحدة 
من ال�سركات الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية العاملة يف جمال توزيع املنتجات التغذية 

والأدوية وم�ستح�سرات التجميل والأجهزة الطبية وال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية

�سركة القري�سي للت�سويق 8-
AQM - املحدودة

�سركة القري�سي للت�سويق هي الذراع املخت�س بتوزيع ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة 
)FMCG( التابع ملجموعة علي زيد القري�سي واأخوانه AZAQ. ومبا لها من خربة متتد 

لأكرث من 40 عاما منذ تاأ�سي�سها، تقدم �سركة القري�سي للت�سويق خدمات توزيع منتجات 
العالمات التجارية العاملية الرئي�سية عن طريق اأنظمة مبيعات اآلية بالكامل.

جدة، مكة

اأن�سئت �سركة ال�سهم لتوزيع الأغذية يف عام 1995 يف اململكة العربية ال�سعودية، وتعد �سركة ال�سهم لتوزيع الأغذية9-
واحدة من ال�سركات الرائدة العاملة يف جمال توزيع ال�سلع الإ�ستهالكية يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية

اأن�سئت ال�سركة عام 1935م و قامت بالتوقيع مع بروكرت اند قامبل لتوزيع العديد من �سركة اإ�سماعيل اأبو داوود10-
منتجات العالمات التجارية. و من اأ�سهر املنتجات التي توزعها: تايد، ايريال، هيد انر 

�سولدرز، فريي، اأولويز. و اأي�سا تقوم بتقدمي خدمات الت�سويق و اللوج�ستية.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية

املجموعة مملوكة من قبل يو�سف ناغي و ابناءه و تقدم خدمات متعلقة باملطاعم و التموين العربي11-
الرتخي�س الر�سمي و التجزئة، منتجات متعلقة بالطعام و التغليف، خدمات احلج و 

العمرة، خدمات تاأمني، خدمات �سحية، اأدوات جتميلية و عطورات، خدمات �سيانة، 
ال�سيارات الفارهه و التجارية و البا�سات.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية

متوين ال�سرق للتجارة 12-
املحدودة

تاأ�س�ست عام 1965م و تعمل على اإ�سترياد و توزيع املواد الغذائية و املنتجات الإ�ستهالكية 
و من �سمن العالمات التجارية ال�سهرية: فر�سلي، �سيبا، بيب، ماكاتي، حدائق اأورينب، 

تبا�سكو.

عرب املدن الكربى يف اململكة العربية 
ال�سعودية
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4 - 4 )SWOT Analysis( تحليل البيئة الداخلية و الخارجية

)SWOT( حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية :)جدول)4-2

Weaknessesنقاط ال�شعفStrengthsنقاط القوة

عدد �سكان يبلغ 30 مليون ن�سمة تقريبا، مما يوفر الفر�س لكال من متاجر جتزئة • 
ال�سوارع الرئي�سية، وتلك امل�سنفة من الفئة الفاخرة.

اململكة العربية ال�سعودية هي واحدة من اأكرث الدول ا�ستقرارا من الناحية ال�سيا�سية • 
يف العامل العربي، مما يحد من املخاطر غري القت�سادية ملتاجر التجزئة.

على الرغم من عمليات التنويع القت�سادي اجلارية حاليا، تعترب املوارد النفطية • 
الهائلة العمود الفقري وم�سدر ال�ستقرار لالقت�ساد ال�سعودي.

770 األف اأ�سرة حتقق دخال يزيد عن 187.500 ريال �سنويا، مما يجعل الدولة • 
واحدة من اأكرب الأ�سواق لتجارة التجزئة الفاخرة عامليا.

حمالت البقالة ال�سغرية )البقالت( ت�سكل معظم �سوق التجزئة يف املواد الغذائية ، مما • 
يخلق العقبات من اأجل تو�سع جتارة التجزئة الأكرب عدداأ.

الطبيعة املتحفظة والدور الهام للدين والتي تخ�سع لها ثقافة قطاع الأعمال، مما يتطلب • 
معرفة وا�سعة حول العادات والقوانني.

�سيا�سات "ال�سعودة" والتي تقيد حرية التوظيف، وتوؤدي اأحيانا اإلى ارتفاع تكاليف العمالة • 
لأ�سحاب الأعمال وامل�ساريع التجارية.

ThreatsالتهديداتOpportunitiesالفر�ض

القواعد املخففة ل�سوق الأ�سهم �سوف جتذب املزيد من روؤو�س الأموال الأجنبية مما • 
ي�سجع على ملكية غري ال�سعوديني.

منو قوي يف عدد ال�سكان و ارتفاع يف متو�سط دخل الأ�سرة و هو ما �سيحفز التو�سع يف • 
قطاع التجزئة.

تزايد الوعي بالعالمات التجارية و هو ما �سيفيد متاجر التجزئة الدولية غري • 
الغذائية.

�سوف تزداد اأهمية ال�سياحة حيث تقوم اململكة العربية ال�سعودية بتخفيف متطلبات • 
احل�سول على التاأ�سرية للمواطنني من اأكرث من 100 دولة.

التطبيق ال�سارم ل�سيا�سة "ال�سعودة" وهو ما ميكن اأن يوؤدي اإلى خف�س جاذبية �سوق • 
العمل يف البالد.

انخفا�س اأ�سعار النفط لفرتة طويلة من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى انخفا�س احتياطات البالد • 
املالية مما �سيقود اإلى �سيا�سات رعاية اإجتماعية اأقل �سخاء، كما يقود اإلى مزيد من 

اإجراءات التحفظ القت�سادية. 

التوترات املتزايدة يف اليمن ومناطق اأخرى من ال�سرق الأو�سط والتي قد توؤخر التكامل • 
القت�سادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والقت�ساد العاملي.

املركز ال�سوقي القوى ملتاجر التجزئة املحلية و تلك املتواجدة يف دول جمل�س التعاون • 
اخلليجي والتي ميكن اأن متنع التو�سع ال�سوقي لل�سركات الأجنبية.
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صدر وطبيعة أعماله. 4 خلفية عن المُ

مقدمة 2 - 4

�سركة باعظيم التجارية هي �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010017281 ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1398/08/11هـ 
)املوافق 1978/07/16م(. وعنوانها امل�سجل يف ال�سجل التجاري يقع يف الريا�س/العليا �سارع العليا العام – مركز امليزان. اأما عنوان املقر الرئي�س لل�سركة فيقع 
يف الريا�س - حي املربع - �سارع امللك في�سل عمارة بنك العربي ال�ستثمار �سابقا– الدور 8  . ويبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة وواحد مليون ومائتان وخم�سون األف 
)101.250.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى ع�سرة ماليني ومائة وخم�سة وع�سرون األف )10.125.000( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية 

لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل ) اأ�سهم عادية(. جدير بالذكر اأن ال�سركة حتولت اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة يف عام 2008م.

وحفاظا على اإرث موؤ�س�س ال�سركة واإميانا بحق الجيال القادمة لتحقيق اهداف اكرب يف خدمة املجتمع مت التفاق علي تعديل الطار القانوين لها لتكون �سركة 
م�ساهمة مقفلة علي م�ساهميها لتنطلق مل�ستقبل جديد ر�سيده خربات املا�سي واتفاق الآباء حمافظة علي رغبات م�ستهلكيها بتوفري منتجات عاملية املوا�سفات 

وباأ�سعار مناف�سة ملتزمة بخدمة جمتمعها يف كافة املجالت لت�ساهم يف اقت�ساد مملكتنا احلبيبة م�ستندة لأنظمتها وقوانينها.

مع منت�سف �ستينيات القرن املا�سي وبزوغ ع�سر البرتول يف اململكة العربية ال�سعودية وبداية النه�سة القت�سادية للدولة وحماولة العديد من ال�سركات العاملية 
النفاذ ايل ال�سواق ال�سعودية كونها ا�سواق نا�سئة يتوقع لها النمو وال�سمود امام املتغريات الدولية ا�س�س املغفور له ال�سيخ / �سالح بن حممد باعظيم – رحمه اهلل 
للبيع باجلملة يف احد اقدم ا�سواق مدينة الريا�س وما ان ازداد ايقاع النه�سة ال�سعودية مت اإن�ساء ال�سركة عام 1978م لت�سبح احدي ال�سركات  فردية  – موؤ�س�سة 
ال�سعودية الرائدة يف جمال التوزيع مب�ساهمة اأبنائه رحمه اهلل وتقدمت ال�سركة يف خطواتها بروؤية موحدة بني اجلميع لت�سبح وكيال لعالمات جتارية عاملية عام 
1984م، وف�سال من املولى �سبحانه ثم تظافر جهود اجلميع وبقيادة مديرها العام ال�سيخ / �سامل بن �سالح باعظيم بداأت ال�سركة افتتاح فروعها داخل اململكة 
عام 1986م حتى ا�ستطاعت يف فرتة ب�سيطة تغطية جميع منافذ البيع املمكنة يف مناطق اململكة املختلفة وامتد ن�ساطها لتغطية بقية دول اخلليج العربي بافتتاح 

فروع لها او تعيني �سركات توزيع معتمدين ملنتجاتها.

�سركة باعظيم والتي يعود تا�سي�سها ايل القرن املا�سي ن�ساطها توزيع املواد ال�ستهالكية والغذائية بامتالكها لعالمات جتارية عاملية ال�سمعة من خالل تطبيق 
اعلى درجات اجلودة ووكالء عالمات جتارية دولية من خمتلف دول العامل وعدد من القارات م�ستمدة قوتها من عالقاتها ال�سرتاتيجية مع �سركائها من العمالء 

وامل�سنعني والتي امتدت اكرث من 35 عام. 

 ال�سركة خالل م�سريتها ا�ستطاعت تغطية منافذ التوزيع مبختلف اأ�سكالها على م�ستوى اململكة ودول اخلليج العربي بف�سل اهلل �سبحانه وبكوادر موظفيها يف جميع 
الق�سام والذين يفوقون 340 موظف مبختلف التخ�س�سات الت�سويقية والدارية و�سول ايل العمال . 

رسالة الشركة 2   2   5

توفرياملنتجات ال�ستهالكيــة بجـودة عالية واأ�سعـــار مناف�سة من خـالل فــريـق عمــل حمرتف يحقق تطلعات امل�ستهلكني والعمالء وامل�ساهمني.

رؤية الشركة 2   2   5

اأن نكون من كبار ال�سركات ال�سعودية ذات ال�سمعة العاملية.

أهداف الشركة 2   2   5

ا�ستكمال بناء العمل املوؤ�س�سي لل�سركة من خالل ا�ستكمال التوظيف ح�سب الهيكل التنظيمي، و�سع لوائح ال�سيا�سات والإجراءات، تدريب املوظفني،  �
اإن�ساء نظام معلوماتي وقاعدة بيانات قوية تخدم اأغرا�س ال�سركة التجارية والتو�سعية احلالية وامل�ستقبلية، و تطوير وحتديث موقع ال�سركة.

الإعداد للطرح يف ال�سوق املوازية او العامة يف �سوق ال�سهم ال�سعودية. �
التو�سع يف تعيني موزعني لعالمات باعظيم حول العامل.  �
اإن�ساء امل�ستودع الرئي�سي يف جدة. �
�إقامة �مل�سانع �لتي تخدم ن�ساط �ل�سركة. �
حتقيق حجم مبيعات يف عام 2020 ليقل عن 550 مليون ريال، و�سايف اأرباح بن�سبة 10% من املبيعات  �
تنمية مبيعات اأ�سناف باعظيم بن�سبه لتقل عن 10% �سنويا . �
تنمية وتو�سيع �ســراكات اإ�سرتاتيجية مع �سركاء حمليني وعامليني ملواجهة حتديات املناف�سة. �
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استراتيجية الشركة 4   2   5

تنطلق ال�سركة يف اختيارها لالأ�سناف التي تقوم بتوزيعها من ركيزتني هامتني:

اجلودة املدركة للمنتج التي ي�ستفيد منها امل�ستهلك عند ال�سراء �
ال�سعر املنا�سب الذي يجعل امل�ستهلك ي�سرتي املنتج وهو را�ٍس متام الر�سا عن املنفعة التي �سيح�سل عليها مقابل ما دفعه �

اإن ال�سركة ومن خالل التزامها دائما بتقدمي منتجات متميزة لل�سوق ت�سعى لأن تكون اإحدى اأف�سل �سركات توزيع املنتجات ال�ستهالكية عامليا . تاأخذ ال�سركة دائما 
بالأ�ساليب احلديثة يف الإدارة وت�سعى اإلى تطبيقها عمليا بطريقة اقت�سادية وفعالة من خالل ر�سم ال�سيا�سات وتكوين الإجراءات وتنميطها لتحقيق التكامل بني 

اإدارات ال�سركة املختلفة، وقد كان ملجال البيع والرتويج اهتماما كبريا خالل ال�سنوات املا�سية .

نشاط الشركة 2 - 4

�ملنزلية  و�لأدو�ت  �لنظافة  و�أدو�ت  �لغذ�ئية  �ملو�د  يف  و�لتجزئة  �جلملة  وجتارة  وت�سدير  ��ستري�د  يف  �لتجاري  �ل�سجل  بح�سب  �لرئي�سي  �ل�سركة  ن�ساط  يتمثل 
واأدوات التجميل وكافة اأنواع ال�سلع واخلدمات واإدارة و�سيانة العقارات واملجمعات ال�سكنية و�سراء الأرا�سي والعقارات بهدف تطويرها وحت�سينها وت�سييد املباين 
�أو  �أنه ل توجد �أي منتجات  و�مل�ستودعات عليها و��ستغاللها ل�سالح �ل�سركة.يقر جمل�ص �لإد�رة بعدم وجود نية لإجر�ء �أي تغيري جوهري لطبيعة �لن�ساط، كما 

ن�ساطات جديدة مهمة لل�سركة. 

ينق�سم ن�ساط �ل�سركة �إلى ق�سمني رئي�سيني:

الوكيل الحصري لعالمات تجارية ألطراف أخرى:   2   2   5

تقوم ال�سركة بتوزيع املنتجات التي هي وكيل ح�سري لها منذ 30 عاما وتتعامل مع �سركات عاملية متتلك عالمات جتارية رائدة. على �سبيل املثال، �سركة بولتون 
متعاقدة مع �سركة باعظيم ح�سريا لتوزيع منتجاتها يف كافة اأنحاء اململكة، ومن اأهم منتجاتها "ريو ماري" للتونة وترتيبه يف املركز الرابع يف ال�سوق كما اأنها من 
اأ�سرع العالمات التجارية منوا يف اململكة. اأي�سا  "مريتو" هي عالمة جتارية ل�سركة بولتون وهو منتج ي�ستخدم كبخاخ للكوي وهو معروف جدا يف كوي الأ�سمغة 

الرجالية، وميثل هذا املنتج 84% من احل�سة ال�سوقية. )امل�سدر: نيل�سون 2014(. كذلك "اومينو بيانكو" وهو من منتجات م�ساحيق الغ�سيل.

العالمات التجارية المملوكة للشركة: 2   2   5

متتلك ال�سركة عدد من العالمات التجارية التي تتعامل مع اكرث من 30 م�سنع  حملي وعاملي لت�سنع وتوفر املنتجات توافقا مع اجلودة العالية التي تطلبها ال�سركة. 
من هذه العالمات التجارية "موج" وهو من اأدوات التنظيف املنزيل وله اأكرب ح�سة �سوقية وتعادل 40% )امل�سدر: نيل�سون 2013(.اأي�سا "ف�سفا�س" وهو منتج 

ي�ستخدم كبخاخ لإزالة الت�ساق املالب�س. من العالمات التي متتلكها ال�سركة اأي�سا "�سراع" وهو لأكيا�س القمامة، و "ميجا" لغطاء الطاولت.

العالمات التجارية اململوكةعالمات جتارية باإتفاقية وكيل ح�شري

تقوم �سركة باعظيم ببيع منتجاتها مبا�سرة يف اململكة العربية ال�سعودية ومن خالل ال�سركة التابعة يف دولة قطر واململوكة لالأ�ستاذ �سامل بن �سالح باعظيم. كما 
يوجد موزعني لل�سركة يف الإمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، و�سلطنة عمان. املنتجات التي تبيعها وتوزعها �سركة باعظيم �سواء مملوكة لها اأو كوكيل 
ح�سري لعالمات جتارية عاملية هي جزء من عمليات ال�سركة ل�سنوات عديدة حيث مت بناء ثقة متبادلة بني ال�سركة وجميع الأطراف التي تتعامل معها. ل توجد 

اأ�سول لل�سركة خارج اململكة �سوى اأر�س اليمن وقيمتها مليون وت�سعمائة وخم�س وع�سرون األف  ريال �سعودي، والبقية جمرد ا�ستثمارات.



23

أماكن القوة 3 - 4

اإن ازدياد حجم ال�سواق واحتدام املناف�سة مع انفتاح ال�سواق العاملية على ال�سوق ال�سعودي اثر �سلبا علي قدرة عدد من ال�سركات العاملة يف قطاع التوزيع وقدرتها 
على مواكبة هذا التطور يف تلبية رغبات م�ستهلكيها والذي ا�سبح وا�سحا من خالل اداء هذه العالمات يف ال�سوق وحجم انت�سارها. واميانا من قيادة ال�سركة 
ورئي�س جمل�س اإدارتها ال�سيخ / �سامل بن �سالح باعظيم باهمية املحافظة على مكانتها على خارطة اهم �سركات التوزيع ال�سعودية يف اخلليج فقد ا�ستطاعت بحمد 
اهلل املحافظة علي عالقات ا�سرتاتيجية مع موردينها والذي امتدت اكرث من 35 عام من خالل تبادل امل�ساورات واخلربات. ال�سركة على مدى ما يقارب الأربعني 
عاما حتظى بوكالة 5 �سركات دولية لها ال�سيادة يف انتاج هذه املنتجات عامليا  وتزامنا مع ذلك متتلك ال�سركة عالماتها اخلا�سة والتي تتجاوز 10 عالمات متتلك 
بع�سها احل�سة ال�سوقية الكرب يف ال�سوق ال�سعودي با�ستحواذها علي اكرث من 60% من �سوق املنتجات املماثلة وهي بذلك حمققة �سيا�ستها يف ايجاد عالمات 

خا�سة مبنتجات ذات موا�سفات عاملية وبا�سعار مناف�سة . 

ان قدرة ال�سركة يف حتقيق رغبات م�ستهلكي عالماتها التجارية او عالمات وكالئها يف جميع مدن اململكة جاء نتيجة �سيا�سة التوزيع املثالية فلدى ال�سركة كوادر 
ب�سرية على م�ستوى تعليمي عايل للبيع وترتيب ارفف وم�ستودعات تزيد م�ساحتها عن 12 الف مرت مربع موزعة على 6 مناطق رئي�سية يف اململكة تقوم كال منها يف 
تغطية منطقة جغرافية ت�سعى من ذلك اإلى اإر�ساء امل�ستهلك ويقوم بتغذية هذه الفروع م�ستودع رئي�سي بالريا�س تتجاوز م�ساحته عن 11 الف مرت مربع ويعترب 
ا�سطول �سيارات التوزيع لكل فرع مكمال لدور الو�سول ايل عمالئنا ولتتمكن ال�سركة من خالل عالقاتها املتينة مبوزيعها يف خمتلف املناطق واملدن من تغطية 

منافذ التوزيع اإر�ساء لرغبة امل�ستهلك لينعم بال�ستخدام دون عناء . 

القوى البشرية  4 - 4

توؤمن قيادة ال�سركة بان تطوير الرثوة الب�سرية وتاهيلها جزء من اهدافها والذي ي�ساعدها يف حتقيق رغبات امل�ستهلكني وانفاذا لهذا التوجه فانها حتر�س على 
ا�ستقطاب الكفاءات يف ال�سوق املحلي او القليمي وفقا ملنهج اختيار مبني على املقابالت والختبارات لت�سمن منا�سبة املتقدم ا�ستكمال اهدافها مع بقية زمالئه 

الذي جتاوز عددهم 340 موظفا من خمتلف اجلن�سيات واميانا بدور املواطن ال�سعودي يف النه�سة التي تعي�سها اململكة يبلغ عدد ال�سعوديون 91  فيها. 

و�سعيا لرفع من كفاءة من�سوبيها ولتحافظ علي مكانتها ال�سوقية ل تدخر ال�سركة جهدا يف ال�ستثمار يف هذه ال�سواعد من خالل تنظيم دورات خا�سة بهم او 
احلاقهم يف دورات لدي اجلهات املعتمدة اكادمييا بالتن�سيق مع اإدارة املوارد الب�سرية التي ت�سعي دائما لتحقيق �سمات ال�سركة مبكافئة املوظف اجليد ومناق�سة 

املخطÅ واإعطائه الفر�سة للتغلب على الخفاق ويتم تقييم املوظفني �سنويا 

ان من اولويات ال�سركة املحافظة علي ابنائها من خالل تهيئة بيئة العمل اجليدة والدافعة لهم وموؤكدة على اجراءات ال�سالمة داخل من�ساآتها حفاظا علي ارواحهم 
كونهم الرثوة احلقيقة لها.  

العالمات التجارية 4 - 4

موج : 2   5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية . �
هي العالمة ال�سعودية الويل يف جمال ادوات التنظيف املنزيل منذ اكرث من 30 عاما من الثقة و النجاح يف ال�سوق ال�سعودي و بع�س ا�سواق دول  �

اخلليج .
هي العالمة الكرث تنوعا يف ال�سواق لت�سمل كافة احتياجات املنزل من ادوات النظافة بكافة انواعها ) ا�سفنج – �سلك جلي – م�ساحات – مكان�س  �

... الخ(.
قامت موج يف ال�سنوات املا�سية بتقدمي مبادرات نوعية متفردة على مناف�سيها مثل الأ�سفنج م�ساد البكرتيا والقفازات م�سادة البكرتيا.  �
واإميانًا من ال�سركة بدورها يف احلفاظ على بيئة اململكة، كانت موج ال�سباقة يف تقدمي منتجات �سديقة البيئة يف جمال البال�ستيك ذاتية التحلل �

تواجدها : �

اململكة العربية ال�سعودية . �
المارات العربية املتحدة . �
دولة قطر. �
مملكة البحرين . �
دولة الكويت . �
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دولة اليمن . �
�سلطنة عمان. �

فضفاض : 2   5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية . �
هي العالمة ال�سعودية الولى والوحيدة يف التخل�س من الكهرباء ) ال�ستاتيكية ( ال�ساكنة من املالب�س و القم�سة و ال�سطح و بع�س ا�سواق دول اخلليج. �
متوفرة يف عبوات باحجام خمتلفة لتنا�سب كافة الحتياجات ابتداء من 75 مل الى 400 مل . �
متوفرة بروائح خمتلفة لتنا�سب كافة الذواق و الحتياجات . �

تواجدها : �

اململكة العربية ال�سعودية . �
المارات العربية املتحدة . �
دولة قطر. �
مملكة البحرين . �

يودو : 2   5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية . �
هي العالمة ال�سعودية التي تغطي كافة احتياجات املنزل من املنظفات ال�سائلة ل�ستخدامها يف اغرا�س التنظيف املتنوعة ) ار�سيات – حمامات –  �

زجاج .... الخ(
تتميز با�ستخدامها لحدث التكنولوجيا العاملية يف النتاج و جودة عالية ب�سعر اقت�سادي لتنا�سب متطلبات احلياة اليومية . �

تواجدها : �

اململكة العربية ال�سعودية . �
المارات العربية املتحدة . �
دولة قطر. �
مملكة البحرين . �

بيتالو : 4   5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية . �
هي العالمة التي ت�سمل مواد غ�سيل والنظافة والعناية باملالب�س ال�سائلة مثل ) �سامبو العبايات – منعم القم�سة ..... الخ (. �

تواجدها: �

المارات العربية املتحدة . �
مملكة البحرين . �
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ريوماري : 5   5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة بولتون املنتاري . �
هي التونة رقم 1 يف ايطاليا . �
بزيت الزيتون ال�سحي . �
توجد با�سكال و احجام ونكهات خمتلفة لتنا�سب كافة الحتياجات و الذواق. �
متواجدة يف 125 دولة . �
و ريو عالمة ت�سمل بالإ�سافة اإلى التونة، �سلطة التونة وتكاد تكون الالعب الوحيد يف هذا املجال. �
ريو ت�ستثمر يف الأعالنات التليفزيونية وتكاد ت�ستحوذ على 70% من Voice Share يف التونة يف دول التعاون اخلليجي. �

مريتو :     5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة بولتون مانيتوبا  . �
بخاخ الن�ساء رقم 1 و الكرث مبيعا . �
ي�ستخدم يف كي كافة انواع املالب�س . �
يوجد باأحجام خمتلفة و ا�سكال خمتلفة لتنا�سب كل الحتياجات . �
يوجد منه املنتج الوحيد يف العامل لكي العبايات دون ترك اي اثر . �
متواجدة يف 125 دولة  �

اومينو :     5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة بولتون مانيتوبا  . �
هي العالمة الويل للحفاظ على العبايات احلرميي و املالب�س الرقيقة . �
يوجد باحجام خمتلفة و ا�سكال خمتلفة لتنا�سب كل الحتياجات .  �
متواجدة يف 125 دولة . �

زماك :     5   5

نبذة مختصرة : �

احدى العالمات اململوكة ل�سركة بولتون مانيتوبا  . �
مزيل البقع و الو�ساخ رقم 1 يف اإيطاليا  . �
ي�ستخدم على كافة ال�سطح و املالب�س باأمان �
يوجد منه ا�سكال خمتلفة لتنا�سب كل الحتياجات و ال�ستخدامات  . �
احلا�سل على عالمة منتج العام يف منطقة اخلليج و بع�س الدول الأوروبية  �
متواجدة يف 125 دولة . �
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شركاء النجاح  5 - 4

المنتاري : 2       5

نبذة مختصرة : �

احدى �سركات جمموعة بولتون العاملية . �
تهتم بت�سنيع و تعبئة ال�سماك مبختلف  انواعها و ا�سكالها )تونة – �سلمون – �سردين .... الخ ( خالل 50 خط انتاج . �
لنها توؤمن بدورها يف بناء جمتمع �سحي و امن تهتم بالقيمة الغذائية وتختار مكوناتها بعناية فائقة . �
ع�سوة يف كافة املنظمات العاملية  املعنية باملحافظة على الرثوة ال�سمكية من ال�سيد اجلائر. �
متواجدة يف 125 دولة . �

مانيتوبا: 2       5

نبذة مختصرة : �

احدى �سركات جمموعة بولتون العاملية . �
بداأت عام 1949م يف ايطاليا و ا�سبحت واحدة من اكرب ال�سركات يف ايطاليا و اوروبا . �
تهتم بت�سنيع و تعبئة منتجات العناية باملنزل  واملنظفات من خالل 50 عالمة خمتلفة . �
متواجدة يف 125 دولة . �

تيرينيكس : 2       5

نبذة مختصرة : �

�سركة ترينيك�س الجنليزية و مقرها بيدفورد . �
تهتم بت�سنيع كافة املنتجات اخلا�سة بالتغليف و احلفاظ على املواد الغذائية يف كافة �سورها قبل او بعد الطهي . �
لنها توؤمن بدورها يف بناء جمتمع �سحي و اآمن وتهتم بالقيمة الغذائية فانها ح�سلت على اليزو 14001 للحفاظ على البيئة . �
متواجدة يف 50 دولة �

موريمان: 4       5

نبذة مختصرة : �

�كرب �ل�سركات �لعاملية يف جمال ت�سنيع مو�د �لتنظيف ) م�ساحات ( بكافة �نو�عها من �ملطاط �لطبيعي �و �مل�سنع باحدث �لتكنولوجيا �لعاملية  منذ  �
.1885

منتجاتها ذات خامات عالية و قدرة عالية على التحمل . �
متواجدة يف 75 دولة �
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قنوات البيع 4 - 4

امل�ستهلك هو حمور اهتمام ال�سركة وله يبذل اأي جهد اأو تطوير �سواء على م�ستوى اخلدمة او املنتجات واأول خطوة لذلك هو توفري املنتج للم�ستهلك يف املكان 
والوقت املنا�سب. 

لذا حتر�س ال�سركة على الو�سول للم�ستهلك من خالل قنوات البيع الآتية:

السالسل العالمية و المحلية  2       5

هي الو�سيلة الع�سرية للت�سوق ملا توفره من اأماكن وا�سعة وتنوع كبري يف املنتجات، لذا حتر�س ال�سركة على الو�سول للم�ستهلك النهائي من خالل مواكبة ال�سركة 
لأنظمة العمل املعمول بها داخل كل نظام من هذه الأنظمة من خالل فريق عمل حمرتف عن طريق : 

م�ساحات متميزة على الرفوف �
امل�ساركة بانتظام يف الفعاليات �
توفري املنتجات يف الوقت واملكان املنا�سب �

الجملة وشبه الجملة:  2       5

اإلى  ل زالت جتارة اجلملة يف اململكة ت�سكل جزء مهم من التجارة وتعتمد على املنتجات امل�سهورة وال�سريعة الدوران وهي ت�سكل قناة مهمة لإي�سال املنتجات 
البقالت ال�سغرية وبع�س املناطق اجلغرافية البعيدة .

لذا حتر�س ال�سركة على ا�ستغالل قاعدة العمالء التي ميلكها التجار عن طريق توفري منتجات ذات جودة عالية و�سريعة الدوران، وعالقة عمل تهدف اإلى ا�ستفادة 
العميل وال�سركة يف نف�س الوقت.

التجزئة: 2       5

هو التحدي الكبري لأي �سركة ب�سبب كرثة فروع العمالء والبعد اجلغرايف بالإ�سافة اإلى �سيق امل�ساحات مما ي�سبب ا�ستعال حدة املناف�سة للفوز باأكرب ح�سة على 
الرف.

لذا حتر�س ال�سركة على تغطية هولء العمالء عن طريق فريق مكون من مندوبني وفريق مرتبني  لك�سب امل�ساحات وزيادة قاعدة الأ�سناف وامل�ساركة بعرو�سات 
الأ�سعار وغريها من الن�ساطات التي جتدب امل�ستهلك النهائي.

التخفيضات: 4       5

اأ�سبحت حمالت التخفي�سات من قتوات البيع املهمة جدًا ملا لها من قاعدة كبرية بني امل�ستهلكني الذين يبحوث عن تفاوت ال�سعر لذا حتر�س ال�سركة على اإيجاد 
منتجات تلبي حاجة امل�ستهلك وذلك عن طريق العرو�س القوية على املنتجات بالإ�سافة اإلى اأخذ م�ساحات.

المساهمون الحاليون في الشركة 8 - 4

يو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني احلاليني يف �سركة باعظيم :

جدول )5-1(: امل�شاهمني  وملكيتهم قبل الطرح

القيمة ال�شمية )ر��ض(عدد ال�شهمالن�شبةال�شم ر�م

65،4785.718.39957.183.990%الأ�ستاذ/ �سامل بن �سالح باعظيم1

8،903901.4689.014.680%الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح باعظيم2

7،235732.6037.326.030%الأ�ستاذ/ اأحمد بن �سالح باعظيم3

27،3832.772.53027.725.300%امل�ساهمون الآخرون4

10010.125.000101.250.000%املجموع

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية 
مالحظة: مت تقريب الن�سب يف اجلدول اأعاله
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يو�سح اجلدول التايل ن�سب متلك امل�ساهمني احلاليني يف �سركة باعظيم بعد الطرح :

جدول )5-2(: امل�شاهمني وملكيتهم بعد الطرح

القيمة ال�شمية )ر��ض(عدد ال�شهمالن�شبةال�شم ر�م

39،5344.002.87940.028.790%الأ�ستاذ/ �سامل بن �سالح باعظيم1

6،232631.0276.310.270%الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح باعظيم2

5،064512.8225.128.220%الأ�ستاذ/ اأحمد بن �سالح باعظيم3

19،1681.940.77119.407.710%امل�ساهمون الآخرون4

707.087.50070.875.000%املجموع

مالحظة: مت تقريب الن�سب يف اجلدول اأعاله

العمليات الرئيسية 5 - 4

ت�سمل جميع العمليات واملجهودات املقننة ب�سيا�سات حمددة. وتقوم ال�سركة بت�سخري مواردها الب�سرية واإمكانياتها املادية للو�سول اإلى املخرجات النهائية التي 
تتطلع لها ال�سركة وهي: 

تلبية احتياجات العميل على اأكمل وجه.  - 1
ر�ساء العميل. - 2
عدم تكرار امل�ساكل وال�ستفادة منها م�ستقباًل. - 3
الو�سول اإلى درجة كفاءة عالية لدى موظفي ال�سركة لكي يقوموا بتاأدية واجباتهم على اأكمل وجه.- 4

متر العمليات الت�سغيلية يف ال�سركة بعدة مراحل رئي�سية، وهي كالتايل:  

المشتريات:  2   2   5

وهى مرحلة مهمة وتعتمد على كفاءة ال�سركة ب�سكل كبري، حيث اأن ق�سم امل�سرتيات يقوم بالتفاو�س واإمتام عمليات ال�سراء من امل�سانع التي تورد من خارج اململكة. 
ومن ثم التجهيز ل�ستقبال هذه الب�سائع وتخريجها اإلى خمازن ال�سركة ليتم تخزينها ومن ثم بيعها بعد ذلك.

التخزين:  2   2   5

وهي اأي�سًا من املراحل املهمة، حيث يتم فيها ا�ستالم وتخزين الب�سائع يف م�ستودعات ال�سركة بطريقة تالءم طبيعة الب�سائع وت�سهل اإخراجها لبيعها بعد ذلك. 
كما اأن هذا الق�سم لديه و�سائل الدعم الالزمة من ق�سم ال�سيانة ملتابعة حالت درجة احلرارة من اأجل احلفاظ على املنتجات الغذائية.

البيع:  2   2   5

يتم يف هذه املرحلة بدء التوا�سل مع ال�سوق والعمالء ملعرفة احتياجاتهم وطلباتهم. وهذا التوا�سل يتم باأف�سل الطرق واأكرثها احرتافية بهدف خلق عالقة متينة 
وذات طابع احرتايف مع العميل متكن من فهم احتياجات العميل ب�سكل وا�سح و�سريع.

التوصيل:  4   2   5

اأي منطقة من مناطق اململكة واأينما كان الحتياج. ويف مرحلة التو�سيل يتم  هي مرحلة مهمة يف تقدمي خدمات ال�سركة عرب عملياتها الت�سغيلية لعمالئها يف 
العتماد على ق�سم النقل بال�سركة عن طريق فروع ال�سركة ال�ستة يف اأنحاء اململكة الذي يقومون بدورهم بتوزيع املنتجات وبيعها يف مناطقهم.

نظام تخطيط موارد المؤسسات  2 - 4

برنامج مايكرو�سوفت نافجن هو برنامج متكامل ي�سمل عمليات البيع والتح�سيل وامل�سرتيات وامل�ستودعات و�سئون املوظفني والتايل اأهم ا�ستخداماته:

طباعة فواتري ومرجتعات العمالء. �
ادخال املتح�سالت من العمالء �سواء النقدية او ال�سيكات. �
ادخال طلبات ال�سراء من املوردين. �
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ادخال ا�ستالم الب�ساعة يف امل�ستودعات. �
حتويل الب�ساعة من امل�ستودع الرئي�سي للفروع اأو بني الفروع وبع�سها. �
عمل ت�سفية للجرد وتعديل ار�سدة اجلرد الفعلي. �
ادخال رواتب املوظفني. �
ح�ساب مكافات وعمولت املوظفني. �
ادخال خ�سومات العمالء. �
ا�ستخراج تقارير املبيعات واملحا�سبة. �
ا�ستخراج ك�سوف ح�سابت العمالء واملوردين. �
ا�ستخراج تقارير املوظفني وك�سوف ح�سابهم. �

�ساهم الربنامج يف تطوير عمل ال�سركة والتايل اأهم فوائد الربنامج.

مت ا�سافة تكلفة كل �سنف من النظام حيث كانت حتت�سب يدويا خارج النظام القدمي وبذلك �سهل يف احت�ساب التكلفة ال�سحيحة لكل �سنف على حدة  �
وكذلك تكلفة الب�ساعة املوزعة على الفروع.

ت�سهيل عملية ا�ستخراج تقرير ار�سدة ال�سناف يف اي وقت يف جميع م�ستودعات ال�سركة. �
ت�سهيل ا�ستخراج التقارير املحا�سبية. �
ت�سهيل ا�ستخراج تقارير املبيعات والتحليالت فيما بينها جلميع عمالء وفروع ال�سركة يف وقت واحد. �
ت�سهيل ا�ستخراج تقرير يبني امل�سروفات التي تنفقها ال�سركة يف ال�سوق �سهريا بالعميل. �

نواحي القوة والميزات التنافسية 22 - 4

تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية منها:

ال�سركة هي امتداد ملوؤ�س�سة فردية من اأقدم املوؤ�س�سات امل�سجلة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�س. كونت ال�سركة خالل هذه الفرتة الطويلة عالقات  �
كثرية وقوية اأثبتت ال�سركة فيها اأعلى م�ستويات الحرتافية والنتظام والأخالق وكان هذا �سبب جوهري يف و�سول ال�سركة اإلى ما هي عليه اليوم.

لديها خربة كبرية وتواجد يف مناطق اململكة الرئي�سية وخارج اململكة اأي�سا حيث تقوم ببيع منتجاتها عرب موزعني يف منطقة اخلليج، كما تعمل ال�سركة  �
حاليا لو�سيع ن�ساطاتها لتمتد اإلى جمهورية م�سر العربية.

متتلك اإدارة تنفيذية وفريق عمل متخ�س�سني وذي خربة كبرية يف جمال العمل. ياأتي فريق الإدارة التنفيذية ب�سنني طويلة يف املجال الذي يعمل فيه  �
اأع�ساء الفريق �سواء من �سركات حملية اأو �سركات عاملية.

ليتم ت�سنيعها يف م�سانع عاملية وخليجية  � بعناية  اأ�سناف خمتارة  التجارية وو�سعت حتت كل عالمة  العالمات  ال�سركة قاعدة عري�سة من  متتلك 
وحملية. من مميزات بع�س هذه العالمات وعلى راأ�سها عالمة "موج" اأنها ت�سم منتجات عديدة حتت اأق�سام خمتلفة وبح�س�س �سوقية كبرية اأي�سا.

وكيل ح�سري يف اململكة لبع�س املنتجات العاملية الرائدة. تتعامل ال�سركة كوكيل لهذه العالمات لع�سرات ال�سنني حيث اأثبتت ال�سركة جداراتها لت�سبح  �
الوكيل احل�سري لهذه العالمات يف اململكة.

لديها عالقات وطيدة مع ال�سركات الأجنبية واملحلية العاملة يف هذا املجال مبا ك�سبته من ثقة منذ تاأ�سي�سها وحى اليوم. �
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اإليرادات 22 - 4

تتكون اإيرادات املجموعة من جتارة املواد الغذائية والأدوات املنزلية واأدوات التنظيف كما ذكر �سابقًا، ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل اإجمايل الإيرادات يف عام 
2015 ح�سب نوع املنتج:

جدول )5-3(:اإجمايل الإيرات بح�شب النوع اأو املنتج

الن�شبة من الإيرادات )%(2015م )مليون ريال �شعودي(النوع

23.4%80.6اأدوات التنظيف )موج(

12.8%44.2اأكيا�س النفايات والتخزين واأغطية الطاولت

4.8%16.5بخاخ اإزالة اللت�ساق )ف�سفا�س( 

5.4%18.7منظف اأر�سيات وم�سلكات باعظيم

32.1%110.7تونة و�سالتونة – ريو ماري

8.2%28.4بخاخ الكوي )مريتو(

6.3%21.6�سامبو ومنظفات وغ�سيل العباية

4.6%15.9زماك ومنظف حمام

0.7%2.3حفاظات )مولفك�س(

1.6%5.5اأخرى

100%344.4املجموع

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

ح�ساب )اأخرى( 5.5 مليون ريـال �سعودي ت�سمل املبيعات لل�سركات التابعة يف دبي وقطر واملوزرعني يف دول اخلليج لكل من دول البحرين وعمان والإمارات وهي 
تخ�س العالمات التي متلكها �سركة باعظيم. وهذا احل�ساب ي�سم بع�س املنتجات املذكورة �سابقا مثل موج وف�سفا�س وغريها ولكن بن�سب ب�سيطة والتي توزع 

خارج اململكة.

اإ�سافة اإلى اجلدول اأعاله والذي يق�سم الإيرادات ح�سب نوع املنتج، اجلدول التايل �سيظهر لنا الإيرادات مق�سمة على ح�سب العالمة التجارية يف عام 2015م. يف 
هذا اجلدول يح�سب اإجمايل مبيعات كل عالمة �سواء داخل اأو خارج اململكة.

جدول )5-4(:اإجمايل الإيرات بح�شب العالمة التجارية 

الن�شبة من الإيرادات )%(2015م )مليون ريال �شعودي(العالمة التجارية

32.2%110.8ريوماري

23.6%81.3موج

8.3%28.5مريتو

8.1%27.8�سراع

6.3%21.7اومينو

5.0%17.1ف�سفا�س

3.6%12.4يودو

3.1%10.6اجلمل

3.0%10.4زماك

1.8%6.1فريو

1.1%3.7ميجا
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الن�شبة من الإيرادات )%(2015م )مليون ريال �شعودي(العالمة التجارية

W C 0.8%2.9 دبليو �سي

0.8%2.7فورنيت

0.7%2.4املنزل

0.7%2.4مولفيك�س

1.0%3.6اأخرى 

100%344.4املجموع

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

البحث والتطوير 23 - 4

تعمل �ل�سركة ب�سكل د�ئم وم�ستمر على تطوير �ل�سركة من خالل �لقيام باأبحاث تدور حول �حتياجات �ل�سوق �ملتغرية و�لعمل على –�سني نقاط �ل�سعف وتطوير 
نقاط �لقوة لتوجد لنف�سها ميز تناف�سية. كما تقوم �ل�سركة بالبحå �لد�ئم و�نتظار ثغر�ت لتجد �أي �مكانية لطرح منتج جديد لال�ستحو�ذ على �أكرب ن�سبة من 
جممل �ل�سوق. وت�ستمر �ل�سركة بتلبية �حتياجات �لعمالء وتطويرها بحيå تكون �أكرث �ت�ساقا. وبخال± ما ذكر يف هذه �لفقرة، فاإنه لي�ص لدى �ل�سركة �أي ن�ساط 

اآخر للبحث والتطوير. 

انقطاع األعمال 24 - 4

توؤكد ال�سركة باأنه مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمالها ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل لل�سركة يف الثالثني �سنة املا�سية. كان هناك 
�سركة يف دبي، الإمارات العربية املتحدة وهي مملوكة لالأ�ستاذ �سامل باعظيم �سخ�سيا، وقد مت اإيقافها العام املا�سي ثم اأ�سافت ال�سركة موزع لها يف الإمارات بدل 
عنها لي�سبح لل�سركة 3 موزعني خارج اململكة يف الإمارات والبحرين وعمان. �سبب القفال هو ارتفاع امل�ساريف الثابتة مما اثر على ربحية ال�سركة، ومتا�سيا مع 

ا�سرتاتيجية ال�سركة بالحتفاظ بالتوزيع املبا�سر يف ال�سعودية فقط وتعيني موزعيني ذوي خربة يف الدول الخرى.

الموظفين في الشركة 24 - 4

يعمل لدى ال�سركة 345 موظفا ون�سبة ال�سعودة 27% كما يف 30 �سبتمرب 2016. وتوزيع املوظفني على الإدارات هو كالتايل:

جدول )5-5(:املوXفني ح�شب الإدارات

عدد املوXفنيالإدارة

2الإدارة العليا

13اإدارة احل�سابات

6اإدارة املوارد الب�سرية

2اإدارة امل�سرتيات

241اإدارة املبيعات

1اإدارة اللوج�ستك

1اإداراة نظم املعلومات

79اإدارة امل�ستودعات

345املجموع

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية
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هيكل الشركة. 5

الهيكل التنظيمي للشركة 2 - 5

قامت اإدارة �سركة باعظيم بو�سع ت�سميم للهيكل التنظيمي العام الذي يلبي احتياجات ال�سركة بناء على العمال والأق�سام احلالية. ويو�سح ال�سكل التايل الهيكل 
التنظيمي احلايل لل�سركة:

á«
∏N

Gó
dG 

á©
LG

ôŸ
G

ìƒ
àØ

dG 
ƒH

G O
Éª

Y

äÉ
jÎ

°ûŸ
G ô

jó
e

»ë
àa

 ó
ªfi

»ª
«¶

æàd
G ô

jƒ
£

àdG
 ôj

óe
õj

ôe
 Oƒ

ªfi
á«

dÉŸ
G ô

jó
e

(ô
ZÉ

°T)
OGó

eE’
G I

QGO
EG ô

jó
e

º«
¶Y

ÉH 
ΩÉ°

ûg

äÉ
©«

ÑŸG
 º°

ùb
 ôj

óe
≥j

ƒ°
ùàd

Gh
º«

¶Y
ÉH 

⁄
É°S

 í
dÉ°

U

á«
à°ù

Lƒ
∏dG

 ôj
óe

 ó
YÉ

°ùe

äÉ
jÎ

°ûe
 »

FÉ°
üN

CG
≈Ø

£
°ü

e 
óª

fi

Ú
≤F

É°S
Ú

∏e
ÉY

Ö
Jô

e
¿õ

îŸ
G Ú

eCG
áj

ô°
ûÑ

dG 
OQ

GƒŸ
G »

FÉ°
üN

CG
Ö

°SÉ
fi

äÉ
eƒ

∏©Ÿ
G É«

Lƒ
dƒ

æµ
J

ó©
°S 

óª
fi

»°
ù«

Fô
dG 

´O
ƒà

°ùŸ
G ±

ô°
ûe

ôj
Rh

ÉH 
ôµ

Hƒ
HCG

√ó
Mƒ

dG 
ôj

óe

´ô
Ød

G ô
jó

e
äG

ƒæ
≤d

G ô
jó

e
áÄ

a ô
jó

e

Ö
°SÉ

fi
äÉ

©«
ÑŸG

 π
ã‡

∫h
CG Ú

ØX
ƒe

 ¿
hDƒ

°T 
»F

É°ü
NCG

ôj
Rh

ÉH 
ód

ÉN
∫h

CG Ú
ØX

ƒe
 ¿

hDƒ
°T 

»F
É°ü

NCG
Ò

ÿ
ÉH 

¥G
ƒ°

TCG

Ú
∏e

ÉY
»°

ù«
Fô

dG 
´ô

Ød
G π

eÉ
Y

áÑ
°SÉ

ëŸ
G ¢

ù«
FQ

⁄
É°S

 ó
ªfi

á©
LG

ôŸ
G á

æ÷
äÉ

«b
Î

dGh
 ä

Éë
«°T

Î
dG 

áæ
÷

IQ
GO’

G ¢
ù∏›

º«
¶Y

ÉH 
⁄

É°S
 - 

IQ
GOE’

G ¢
ù∏›

 ¢
ù«

FQ

…ó
bGƒ

dG 
»∏

Y 
- …

ò«
Øæ

àdG
 ¢

ù«
Fô

dG



33

الهيكل التنظيمي ووظائف كبار التنفيذيني :

جدول )6-1(: كبار التنفيòيني ووXائفهم

تاريï الن†شمامالوXيفةال�شم

2012/03/01املدير التنفيذيم.علي م�سلح الواقدي

1991/08/25مدير امل�سرتياتاأ.حممد فتحي

2008/03/01مدير املبيعاتاأ.�سالح �سامل باعظيم

2008/03/01مدير اإدارة الإمدادد.ه�سام عبداهلل باعظيم

2006/03/05رئي�س املحا�سبةاأ.حممد �سامل

2016/01/11مدير التطوير التنظيمياأ.حممود رم�سان مريز

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

يتاألف جمل�س الإدارة من ثمانية اأع�ساء منتخبني من اجلمعية العامة لل�سركة وهم: 

جدول )6-2(: جمل�ض اإدارة ال�شركة

العمرا÷ن�شيةال�شفةاملن�شبال�شم

64�سعوديغري م�ستقل - تنفيذيالرئي�سالأ�ستاذ/ �سامل بن �سالح باعظيم

76�سعوديغري م�ستقل – تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ حممد بن �سالح باعظيم

55�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ اأحمد بن �سالح باعظيم

41�سعوديغري م�ستقل – تنفيذيع�سوالدكتور/ ه�سام بن عبداهلل باعظيم

58�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيدة/ فوزية بنت �سالح باعظيم

36�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيدة/ روؤى بنت اأبو بكر باعظيم

--م�ستقل – غري تنفيذيع�سو�ساغر

--م�ستقل – غري تنفيذيع�سو�ساغر

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

السير الذاتية 2 - 5

 أعضاء مجلس اإلدارة  2   2    

سالم بن صالح باعظيم �

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة باعظيم التجارية عمل فيها على ار�ساء التخطيط ال�سرتتيجي لل�سركة لنقلها من النجاح حمليا للو�سول بها ايل العامل العربي من 
خالل ا�ستمرار فتح الفروع القليمية لها. و كان رئي�س جمل�س اإدارة �سركة بروم لال�سماك باليمن يف عام1434ه. و قد عني ع�سو يف جمال�س اإدارة عدة و منها 
�سركة حديد باليمن، بنك اليمن البحرين ال�سامل، �سركة املوارد باليمن )جامعة و م�ست�سفى العلوم و التكنولوجيا(. �ساهم يف ح�سول ال�سركة على عدد من 
العالمات التجارية و الوكالت الأوروبية املتميزة باجلودة و ال�سعر املنا�سب. و قد تعني ع�سو يف اللجنة الغذائية يف الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س و ع�سو 
هيئة املحا�سبني ال�سعودية. تخرج يف عام 1396هـ من جامعة الريا�س بكالوريو�س كلية التجارة ق�سم املحا�سبة. ح�سل على التدريب يف عدد من املعاهد الداخلية 

واخلارجية �سبة احلكومية كالغرف التجارية ال�سناعية واخلا�سة يف عدد من جمالت الدراة واملحا�سبة والتخطيط ال�سرتاتيجي . 

محمد بن صالح باعظيم �

مدير فرع املنطقة الغربية يف �سركة باعظيم التجارية. كان قد �سغل منا�سب عدة اهمها مدير عام ال�سوؤون الإدارية ل�سركة مكه لالإن�ساء و التعمري خالل 1411ه 
حتى 1416ه، م�ساعد مدير عام مزارع فقيه للدواجن، احد موؤ�س�سي �سركة باعظيم التجارية ك�سركة تو�سية ب�سيطة عام 1398ه. بداأ العمل مبكرا يف م�ساعده والده 

يف احد اقدم املن�سات التجارية مبدينة الريا�س ورغبًة منه يف حتقيق طموحاته التحق بالعمل الوظيفي. ل توجد �سهادة اأكادميية لدى الأ�ستاذ حممد باعظيم.
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واعدادها  الب�سرية  القوي  بتطوير  العالقة  و ذات  املن�ساءات ومكفوليها  تن�سا بني  التي  بالف�سل يف اخلالفات  والتي تخت�س  العمالية  اللجان  العديد من  ح�سر 
للم�ساهمة يف حتقيق نقالت نوعية يف املن�سات العاملني بها. و �سغل من�سب رئي�س جلنة التوظيف والرتقيات يف مزارع فقيه للدواجن خالل الفرتة 1394هـ - 

1416هـ .

أحمد بن صالح باعظيم �

احد موؤ�س�سي �سركة باعظيم التجارية ك�سركة تو�سيه ب�سيطه. تولى مهام اإدارية بفرع الغربية ب�سركة باعظيم التجارية. عمل يف مزارع فقيه للدواجن مب�سنع 
الأعالف و قطاع الإنتاج يف 1420ه و �ساهم يف حتقيق اجنازات يف بناء القوي الب�سرية العاملة بامل�سنع للرفع من كفاءه النتاج من خالل حتديد ال�سالحيات 
واقرتاح احلوافز حتي 1432هـ. تفرغ خلدمة املجتمع من خالل العمل التطوعي من عام 1432هـ. و عمل كموظف عالقات حكومية ووكيل �سرعي يف مكتب املفتي 

لال�ست�سارات الهند�سية 1434هـ . ويحمل الأ�ستاذ اأحمد باعظيم اأكادمييا ال�سهادة املتو�سطة.

د. هشام بن عبداهلل باعظيم    )أمين سر المجلس( �

ح�سل على درجة البكالوريو�س واملاج�ستري يف القت�ساد الزراعي من جامعة امللك �سعود و الدكتوراة يف القت�ساد الزراعي من جامعة عني �سم�س يف جمهورية 
م�سر العربية. تقلد الدكتور منا�سب عده من اأبرزها نائب مدير امل�سرتيات و الذي يقوم بدوره بر�سم خطط التوريد من امل�سانع املحلية و متابعتها، تامني و 
مراقبة امل�ستودعات، تغطية طلبات الفروع و تغذيتها بالأ�سناف، متابعة �سركة النقل بني الفروع و ادائها. و ع�سو جمل�س اإدارة باعظيم التجارية. كان م�سوؤول 
ال�سوؤون الإدارية واملالية يف املكتب الوطني مل�سروع الإ�سرتاتيجية ال�سناعية. اي�سا موظف يف وزارة ال�سناعة و الكهرباء اإدارة ت�سجيع ال�سناعة و ال�سالمه و البيئة. 

كما هنالك عديد من اللجان التي كان ع�سو فيها :

ع�سو الفريق الفني ال�سعودي لل�سلع ملفاو�سات مناطق التجارة احلرة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول والتكتالت التي تقدمت  �
باإقامة هذه املناطق بني اجلانبني.

ع�سو فريق ال�ستثمار يف مفاو�سات دول جمل�س التعاون مع الحتاد الأوروبي لإقامة منطقة جتارة حرة بني الطرفني. �

فوزية صالح محمد باعظيم �

م�سرفة تربوية يف اإدارة خدمات الطالب بالإدارة العامه لتعليم �سابقا. خربتها يف جمال التعليم من خالل من�سبها كمديرة ووكيله مدر�سة. التحقت بدورات 
ال�سكاوي و  للتعامل مع  النظامية  للمدار�س، دورة الإجراءات  الت�سغيلية  بامليزانية  الوظيفي، حلقة تعريفية  املايكرو�سوفت، دورة تقومي الداء  تعليمية يف برامج 

ال�سعوبات املالية، و امل�ساركة يف تقدمي الربنامج التدريبي لتاأهيل القيادات. حتمل ال�سيدة فوزية باعظيم بكالوريو�س لغة اإجنليزية.

رؤى أبوبكر باعظيم �

حتمل ال�سيدة روؤى باعظيم �سهادة بكالوريو�س كيمياء عامة من جامعة امللك �سعود. تعمل مدر�سة مناهج موهبة ملراحل الثانوي التابعة ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز و 
رجاله ملوهبة و الإبداع. عملت �سابقا كمعلمة مادة الكيمياء يف مدار�س خمتلفة )مدار�س ريا�س ال�ساحلني، الرتبية النموذجية، املناهج، الرتبية الأهلية(. قامت 
على التعليم الإلكرتوين عن طريق ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وو�سائل التوا�سل الإجتماعي و الف�سول الإفرتا�سية. امتدادا للخلفية التعليمية مبادة الكيمياء، 
قامت بان�ساء ح�سابات التوا�سل الجتماعي لن�سر املعرفة و العلوم و �سرح مناهج الكيمياء للطالب. التحقت بدورة ال�ستبانة الإلكرتونية )بنك املعلومات( للتعرف 

على التقنيات ال�سحابية لتخزين املعلومات. اأي�سا تطوعت للرتجمة الفورية لفريق SAT يف ور�سة عم تدريبية يف التخطيط للتح�سري و �سبط ال�سلوك.

كبار التنفيذيين 2   2    

م.علي مصلح الواقدي  �

الرئي�س التنفيذي احلايل ل�سركة باعظيم التجارية. خريج جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن ق�سم هند�سة الكمبيوتر مبرتبة �سرف اأولى. تقلد �سابقا من�سب 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة دار ال�سالم القاب�سة يف جدة. يف عام 2005 كان مدير ال�سرتاتيجية الت�سويقية و التخطيط يف �سركة بروكرت اند غامبل بعد ان كان 
اأمريكية تا�س�ست عام  املدير العام. التحق بتدريب يف بروك�سل باملركز الفني الأوروبي من قبل �سركة بروكرت اند غامبل. �سركة بروكرت اند غامبل هي �سركة 
1837م، رائدة يف جمال النتاج و الت�سويق. التحق بعدة دورات متعلقة بالتطبيق الفني، تطوير و ا�ستقطاب الكفاءات، ادارة الجتماعات، نظام تقييم الداء يف 

العمل، مهارات التخاطب و النقا�س.

محمد فتحي ابراهيم  �

حا�سل على بكالوريو�س جتارة من جامعة املن�سورة و موؤهالت اخرى كدبلوم الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية بجامعة املن�سورة. التحق ب�سركة باعظيم التجارية 
من عام 1991م و يتقلد �لن من�سب مدير �مل�سرتيات و يقوم باعد�د مو�زنة �مل�سرتيات و �عد�د خطط �سحنها، و طلب تخفي�ص �ل�سعار من �ملوردين و �سروط 

اف�سب من املوردين يف ال�سداد، وو�سع و تطوير �سيا�سات منا�سبة لل�سراء و حتديد الجراءات الالزمة. 
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د. هشام بن عبداهلل باعظيم �

الرجاء العودة اإلى �سريته الذاتية يف ق�سم اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

صالح سالم باعظيم �

حا�سل على باكلوريو�س هند�سة الكمبيوتر من جامعة امللك �سعود. حاليا ي�سغل من�سب مدير املبيعات و الت�سويق يف �سركة باعظيم التجارية. فهو امل�سئول الأول 
عن �إد�رة �لن�ساط �لرئي�سي لل�سركة ووVسع خطط و��سرت�تيجيات �لبيع. �أنتقلت �إد�رة �ملبيعات و�لت�سويق يف وجوده و�أحدثت نقلة نوعية يف منو مبيعات �ل�سركة مما 
و�سلت اإلى �سعف حجم مبيعاتها يف خالل اخر 5 �سنوات. كما تقلد �سابقا من�سب مهند�س �سبكات يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ملدة ثالثة اأعوام كما كان ع�سوا 
يف فرق عمل نفذت عدة م�سروعات كان من اأهمها اإن�ساء غرف الأجتماعات املرئية يف ال�سركة على م�ستوى اململكة. و قبلها يف �سركة "بعد" لالإت�سالت كمهند�س 

ميداين ملدة ثالثة اأعوام.  

محمد علي محمد سالم �

حا�سل على بكالوريو�س جتارة ق�سم املحا�سبة. التحق يف �سركة باعظيم التجارية كمحا�سب املنطقة الغربية و الن يف من�سب نائب رئي�س احل�سابات حيث يقوم 
با�ستخراج النتائج املالية لل�سركة، يقوم بو�سع اخلطة ال�سنوية لالإدارة املالية، متابعة التدفقات النقدية و حركة الأ�سول لل�سركة، و ا�ستخراج التقارير اخلا�سه 

بالربحية. تعني �سابقا يف �سركة ال�سالمة لنظم احلا�سب اليل كمحا�سب مايل.

محمود رمضان عبداهلل مريز  �

حاليا ي�سغل من�سب مدير التطوير التنظيمي يف �سركة باعظيم التجارية و م�سوؤول عن التطوير و التدريب للقوة العامله و تقييم الداء الوظيفي. اي�سا يقوم على 
نظام املكافاآت و الفوائد لربنامج املوظفني. كان قد عمل كنائب ملدير املوارد الب�سرية يف جمموعة م�ست�سفيات ال�سعودي الأملاين، �سركة ال�سوي�س لل�سلب  و �سركة 
للعلوم والتكنولوجيا  الب�سرية من بالكادميية العربية  الب�سرية. قد ح�سل على �سهادة يف ادارة املوارد  �سوفت اك�سربت كاأ�ست�ساري م�ستقل بق�سم ادارة املوارد 

.)ICDL( و Six Sigma مب�سر، كما اأنه حا�سل على �سهادة

معلومات عن لجان مجلس اإلدارة 3 - 5

لجنة المراجعة الداخلية 2   2    

عماًل بالئحة حوكمة ال�سركات، قرر جمل�س الإدارة يف تاريخ 2016/11/28م ت�سكيل جلنة املراجعة لل�سركة، وحتى تاريخ هذه الن�سرة مل يتم حتديد اأع�ساء اللجنة 
اأو اخت�سا�ساتها، على اأن يتم حتديد اخت�سا�سات جلنة املراجعة يف اأقرب وقت وتفعيلها.

لجنة الترشيحات والترقيات 2   2    

عماًل بالئحة حوكمة ال�سركات، قرر جمل�س الإدارة يف تاريخ 2016/11/28م ت�سكيل جلنة الرت�سيحات والرتقيات لل�سركة، وحتى تاريخ هذه الن�سرة مل يتم حتديد 
اأع�ساء اللجنة اأو اخت�سا�ساتها، على اأن يتم حتديد اخت�سا�سات جلنة الرت�سيحات والرتقيات يف اأقرب وقت وتفعيلها.

معلومات عن االلتزام بالئحة حوكمة الشركات 4 - 5

تعمل �سركة باعظيم يف الوقت احلايل على تعديل احلوكمة الداخلية لل�سركة وذلك لغر�س اللتزام بالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق 
امللكي رقم م/30  باملر�سوم  ال�سادر  املالية  ال�سوق  بناًء على نظام  املوافق 2006/11/12م  وتاريخ 1427/10/21هـ  القرار رقم 2006-212-1  املالية مبوجب 

وتاريخ 2010/03/16م ب�سكل كامل.

وقامت �سركة باعظيم بتاريخ 2016/11/28م باإن�ساء جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات والرتقيات و�ستقوم ال�سركة بتعيني اأع�ساء تلك اللجان واخت�سا�ساتها 
لحقًا.كما تعمل ال�سركة على اإنهاء لئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة وفقًا لالئحة حوكمة ال�سركات ليتم اعتمادها ب�سكل ر�سمي من جمل�س الإدارة.

اإن �سبب عدم التزام ال�سركة بكافة بنود لئحة حوكمة ال�سركات، ل �سيما الإلزامية منها، يعود اإلى اأن ال�سركة لي�ست مدرجة كما بتاريخ هذه الن�سرة، وبالتايل 
فهي غري ملزمة بتطبيق كافة اأحكام لئحة احلوكمة؛ وتعتزم ال�سركة اإلى اللتزام بكافة بنود لئحة احلوكمة الإلزامية بعد قبول هيئة ال�سوق املالية اإدراج اأ�سهم 

ال�سركة يف ال�سوق املوازية.

وت�سعى ال�سركة با�ستمرار اإلى مراجعة �سيا�ساتها واإجراءاتها لتعزيز ال�سفافية لديها، وترى ال�سركة اأن هذا اللتزام ي�سكل عاماًل جوهريًا لنجاحها.
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تضارب المصالح 4 - 5

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باللتزام التام باأحكام املواد الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات مبا فيها املادة )18( من لئحة احلوكمة واملادة )71( من نظام 
ال�سركات ومبا جاء يف ن�سو�سهما اأنه "1- ل يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة 
اإل برتخي�س م�سبق من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة، وعلى ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال 
والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز لهذا الع�سو ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن 
يف جمل�س الإدارة وجمعيات امل�ساهمني. ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س 
الإدارة م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خا�س من مراجع ح�سابات ال�سركة اخلارجي. 2- اإذا تخلف ع�سو املجل�س عن الإف�ساح عن 
م�سلحته امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، جاز لل�سركة اأو لكل ذي م�سلحة املطالبة اأمام اجلهة الق�سائية املخت�سة باإبطال العقد واإلزام الع�سو باأداء 

اأي ربح اأو منفعة حتققت له من ذلك".

ويقر جمل�س الإدارة باللتزام باملادة )72( من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه "ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ي�سرتك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة، 
�أو �أن يناف�ص �ل�سركة  يف �أحد فروع �لن�ساط �لذي تز�وله، و�إل كان لل�سركة �أن تطالبه �أمام �جلهة �لق�سائية �ملخت�سة بالتعوي�ص �ملنا�سب، ما مل يكن حا�ساًل على 

ترخي�س �سابق من اجلمعية العامة العادية – يجدد كل �سنة – ي�سمح له القيام بذلك ". 
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. 4
تدفق اإيرادات �سركة باعظيم من 6 فروع منت�سرة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية: الريا�س، الدمام، بريدة، جدة، خمي�س م�سيط، و املدينة املنورة. هذه الفروع 
مدعومة مبخازن حلفظ الب�سائع امل�ستوردة من م�ستوردين حمليني او عامليني. متتلك ال�سركة 14 م�ستودعا حيث مدير املبيعات و العاملني يعملون عن كثب لزيادة 

مبيعات ال�سركة يف الماكن التي ل تتوفر فيها فروع لل�سركة. اي�سا يوجد لل�سركة ح�سور خليجي يف الإمارات، البحرين و قطر.

قائمة الدخل 2 - 4

جدول )7-1(: قائمة الدخل

2013201420152016/9/30ريال �شعودي

300.326.641316.509.085344.392.072249.804.881الإيرادات

)143.400.382()197.812.254()188.194.626()179.899.110(تكلفة املبيعات

120.427.531128.314.459146.579.818106.404.499اإجمايل الربح

)65.464.524()86.822.053()72.109.586()65.882.962(نفقات الت�سويق

)12.885.611()16.785.151()15.601.975()13.671.574(نفقات عامة و اإدارية

)1.004.536()1.259.374()1.440.595()1.166.633(اإهالك و اإطفاء

)540.000()712.951()1.039.246()480.496(خم�س�سات

39.225.86638.123.05740.999.28926.509.828اإيرادات الت�شغيل

)837.185()1.062.251()1.121.983()1.830.355(تكلفة التمويل

321.934)282.906()1.539.115()3.131.806(تكاليف/ اإيرادات اأخرى

)2.175.000()2.747.685()2.548.760()2.092.151(زكاة

32.171.55432.913.19936.907.44723.819.577�سايف الدخل

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

جدول )7-2(: الن�شب يف قائمة الدخل

2013201420152016/9/30ن�شب رئي�شية 

-8.8%5.4%14.4%ن�سبة منو الإيرادات

-14.2%6.5%12.5%ن�سبة منو اإجمايل الربح

-7.5%-2.8%8.3%ن�سبة منو الإيرادات الت�سغيلية

-12.1%2.3%-0.3%ن�سبة منو �سايف الربح

42.6%42.6%40.5%40.1%هام�س الربح

11.0%12.3%12.5%13.4%هام�س ربح ما قبل الفائدة و الإهالك و ال�سريبة

10.6%28.0%29.7%32.6%هام�س الإيرادات الت�سغيلية

9.5%10.7%10.4%10.7%هام�س �سايف الربح

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

اإليرادات 2   2    

حققت اإيرادات ال�سركة معدل منو �سنوي مركب و�سلت ن�سبته اإلى 12.3% خالل الفرتة من 2011 – 2015،  حيث ارتفعت اليرادات من  216.9 مليون ريال يف 
عام 2011 لت�سل اإلى 344.4 مليون ريال  يف عام 2015. وقد ا�ستمر حجم املبيعات يف الرتفاع بثبات:  حيث حققت الإيرادات  الناجتة عن العالمات التجارية 
التي متتلكها �سركة باعظيم والعالمات التجارية غري اململوكة لها ارتفاعا تدريجيا م�ساهمة بذلك يف املبيعات الإجمالية لل�سركة،يف حني بقي مزيج املنتجات 

م�ستقرا خالل ال�سنوات الثالث املا�سية.

وقد اإنخف�س معدل منو اليرادات على اأ�سا�س �سنوي يف عامي 2014 و 2015، ومع ذلك، فقد �سهد انتعا�سا يف عام 2015. و بالرغم من وقوع حريق طفيف يف عام 
2013، اإل اأنه مل يوؤثر على الأو�ساع املالية لل�سركة، حيث  اأن  اخل�سائر الناجتة عن هذا احلريق قد غطاها التاأمني تقريبا، فقد ت�سلمت ال�سركة  يف عام 2015 

مبلغ يعادل 2.6 مليون ريال �سعوديا  تعوي�سا عن مطالبتها بخ�سائر تقدر ب 3.4 مليون ريال.



38

وفيما يلي اأ�سناف املنتجات من العالمات التجارية التي متتلكها �سركة باعظيم:

اليدوية، - 1 الأر�سيات  وم�ساحات  مكان�س  املطبخ،  تنظيف  اأقم�سة  املعدنية،  الأواين  تنظيف  وفراكات  اأ�سالك  التنظيف،  اإ�سفنج   ( التنظيف  منتجات 
القفازات، اإلخ(

اأكيا�س النفايات، اأكيا�س الفرن واأكيا�س التخزين، مفار�س الطاولت. - 2
منتجات مزيالت ال�ستاتيكية )ف�سفا�س(- 3
ومنتجات اأخرى منها: - 4

املنظفات ال�سائلة ) �سائل غ�سيل الأطباق، منظفات الأر�سيات و احلمامات( اأ(- 
مناديل املطبخ واحلمامات، رول حفظ الطعام، رقائق تغليف الأطعمة "الفويل"، جمموعة ليف الغ�سيل، الخ ب(- 

اأما اأ�سناف املنتجات التي لمتتلك �سركة باعظيم العالمات التجارية لها، فت�سمل اإيرادات من:

بولتون وت�سمل: ريو ماري )تونا و�سالتونة(، بخاخ ن�ساء الكي، �سامبو العبايات، منتجات اأخرى من بولتون - 1
حفا�سات مولفيك�س- 2

ومن بني كافة قطاعات و�سرائح املنتجات، كان منتج ريو ماري Rio mare هو الأعلى م�ساهمة يف اليرادات يف عام 2015، بن�سبة ت�سل اإلى 32.1%، يليه منتجات 
التنظيف بن�سبة 23%، الخ.

لها،  التجارية  العالمات  باعظيم  �سركة  التي متلك  للمنتجات  والتجزئة  التوزيع باجلملة  اليرادات من م�سدرين هما:  ال�سركة  الإدارة، حتقق  وفقا حل�سابات 
اإ�سافة اإلى املنتجات الأخرى التي ل متلك ال�سركة عالماتها التجارية. وهي ت�سمل يف املقام الأول جتارة ملواد الغذائية، ومنتجات التنظيف، والأواين املنزلية، 

ومواد التجميل.

وقد زادت اليرادات من املنتجات التي متلك باعظيم عالمتها التجارية مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 8.4% حيث ارتفعت من 136.1 مليون ريال عام 2013 لت�سل 
اإلى 160.0 مليون ريال يف عام 2015. واأي�سا اإرتفعت م�ساهمة املنتجات التي متلك باعظيم عالمتها التجارية يف اإيرادات ال�سركة ببطء من 45.3% يف عام 

2013 لت�سل اإلى 46.5% يف عام2015 .

بينما حققت الإيرادات من املنتجات التي ل متلك باعظيم عالماتها التجارية منوا مبعدل منو �سنوي مركب اأقل قليال من 6.8% خالل الفرتة من 2015-2013، 
باملقارنة مع تلك املنتجات التي متلك باعظيم عالماتهاالتجارية. ومع ذلك، فقد �ساهمت تلك املنتجات يف اليرادات الجمالية لل�سركة بن�سبة 52 % يف عام 2015.

 ووفقا لالدارة، تتمثل اليرادات الت�سغيلية الخرى يف اليرادات من املوزعني يف �سلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية املتحدة. ومع ذلك، فاإن هذه املبالغ ل 
تتوافق متاما مع العائدات من املركز الرئي�سي الذي ي�سدر اإلى البحرين وعمان والإمارات العربية املتحدة. كما �سجلت �سركة باعظيم التجارية اإيرادات اأخرى 

تبلغ 5.5 مليون ريال يف عام 2015.

وبالن�سبة   .2015 عام  يف  ال�سركة  اإيرادات  اإجمايل  من   %46.5 ن�سبته  ما  باعظيم  �سركة  متلكها  التي  التجارية  العالمات  من  اليرادات  �سكلت  اأ�سلفنا،  وكما 
للعالمات التجارية التي متلكها ال�سركة، تتعامل ال�سركة مع �ستة من ال�سركات امل�سنعة التي تنتج ال�سلع التي تتوافق مع م�ستوى اجلودة ل�سركة باعظيم، وهي 
ت�سمل عالمات جتارية مثل موج )الإ�سفنج و ال�سلك(، ف�سفا�س) مزيالت ال�ستاتيكية(، ال�سراع )اأكيا�س النفايات(، ميجا )منتجات مفار�س الطاولت(، اجلمل 

)�سلك وفراكات الأواين(، وبيتالو، الخ

ومن بني منتجات �سركة باعظيم، �سكلت اإيرادات منتجات التنظيف 50% من اإجمايل الإيرادات من العالمات التجارية التي متلكها ال�سركة يف عام 2015، تليها 
�سريحة بيع اأكيا�س النفايات، اأكيا�س التخزين واأكيا�س الفرن وغريها، والتي �سكلت 28% من اليرادات. و اإنخف�ست الإيرادات من امل�ساهم الرئي�سي يف اإجمايل 
اإيرادات العالمات التجارية اململوكة ل�سركة باعظيم ) وهو قطاع منتجات التنظيف(، حيث اإنخف�ست هذه اليرادات تدريجيا من 54% يف عام 2013 اإلى 50% يف 

عام 2015، حيث تزايدت �سعبية العالمات التجارية الأخرى التي متلكها ال�سركة.

وتعد منتجات التنظيف ق�سما فرعيا من املنتجات املتداولة التي متلكها �سركة باعظيم، وت�سمل الإ�سفنج و�سلك غ�سيل الأواين، فراكات غ�سيل الأواين، اأقم�سة 
املطبخ؛ املكان�س وامل�ساحات اليدوية، والقفازات. وقد ارتفع اإجمايل الإيرادات من قطاع منتجات التنظيف مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 5.08% من 73.0 مليون 

ريال �سعودي يف عام 2013 لت�سل اإلى 80.6 مليون ريال يف عام 2015.

وارتفع حجم التداولت من اأ�سناف منتجات التنظيف من 76 مليون ريال عام 2013 اإلى 85 مليون ريال يف عام 2015 مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.0%. و على 
الرغم من اإنخفا�س حجم املبيعات يف عام 2014، اإل اأن الزيادات يف الأ�سعار قد �ساعدت يف احلفاظ على الرتفاع املطرد يف اإيرادات هذا القطاع.

بلغت اليرادات من منتجات التنظيف ل�سركة باعظيم التجارية 81 مليون ريال يف عام 2015 . وكان " الإ�سفنج و ال�سلك" هو امل�ساهم الأكرب من الإيرادات يف 
قطاع منتجات التنظيف و بن�سبة بلغت 35% )28.0 مليون ريال( من اإجمايل الإيرادات يف عام 2015. كما ت�سم قائمة املنتجات الأخرى التي حققت اإيرادات 
كبرية يف عام 2015 كال من فراكات )�سلك( تنظيف الأواين بن�سبة تبلغ 26% من الإيرادات )21.0 مليون ريال(، يليها املكان�س وامل�ساحات اليدوية 23% من 

اليرادات )19 مليون ريال( و اأخريا القفازات بن�سبة 14% من )11.0 مليون ريال(.
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و�سكلت اأحجام املبيعات ملنتجات التنظيف 55.9% من اإجمايل الإيرادات من العالمات التجارية التي متلكها �سركة باعظيم يف عام 2015. وكان ال�سفنج و ال�سلك 
اأعلى منتجات التنظيف تداول يف عام 2015 حيث �سكلت ن�سبة 33% من املبيعات )279.000 وحدة(. وت�سم قائمة منتجات التنظيف الأخرى الأعلى تداول من 
حيث حجم املبيعات كال من فراكات )�سلك( تنظيف الأواين وبن�سبة 30% )252.000 وحدة( من اإجمايل حجم املبيعات املتداولة ، يليها القفازات بن�سبة %23 

)194.000 وحدة( ثم املكان�س و امل�ساحات اليدوية بن�سبة 13% )115.000 وحدة(.

تعد اأكيا�س النفايات ومفار�س الطاولت ق�سما فرعيا من املنتجات املتداولة التي متلكها �سركة باعظيم التجارية، و تت�سمن هذه ال�سريحة اأ�سنافا مثل اأكيا�س 
تخزين املواد الغذائية واأكيا�س الفرن، و مفار�س الطاولت واأكيا�س النفايات. وقد اإرتفع اإجمايل الإيرادات من �سريحة اأكيا�س النفايات و مفار�س الطاولت ل�سركة 
باعظيم التجارية من 34.3 مليون ريال يف عام 2013 لت�سل اإلى 44.2 مليون يف عام 2015، مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 13.5%. و من حيث حجم املبيعات 
املتداولة يف اأ�سناف اأكيا�س النفايات ومفار�س الطاولت ، اإرتفع احلجم من 24 مليون يف عام 2013 اإلى 31 مليون يف 2015، و مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 

.%15.1

حققت �سركة باعظيم 44.2 مليون ريال �سعوديا من الإيرادات من �سريحة منتجات اأكيا�س النفايات ومفار�س الطاولت يف عام 2015. ومن بني هذه ال�سريحة، 
تظل اأكيا�س النفايات هي الأعلى م�ساهمة يف الإيرادات يف ال�سنوات الثالث املا�سية وبح�سة بلغت 57% من اإجمايل اليرادات )25.1 مليون ريال( يف عام 2015. 
وت�سمل قائمة املنتجات الأخرى يف هذه ال�سريحة مفار�س الطاولت التي حققت اإيرادات بقيمة 15.5 مليون ريال يف عام 2015، وبن�سبة بلغت 35% من اإجمايل 

الإيرادات.

يف عام 2015، و�سلت اأحجام التداول يف �سريحة اأكيا�س النفايات ومفار�س الطاولت اإلى 311.400 وحدة. و مثل الإيرادات، كانت اأكيا�س النفايات هي اأعلى 
املنتجات تداول يف هذه ال�سريحة فيي عام 2015 و بح�سة بلغت 54% )169.500 وحدة(، اأعقبها مفار�س الطاولت والتي �سكلت 37% يف عام 2015. و حققت 

اأكيا�س النفايات اأعلى معدل منو مركب يف احلجم %17.

بلغت اليرادات املحققة من منتج ف�سفا�س 15.5 مليون ريال يف عام 2015 مقارنة ب 12 مليون ريال يف عام 2013 ، اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره %13.7. 
ومن بني جميع العالمات التجارية التي متلكها �سركة باعظيم، �سكل منتج ف�سفا�س ملزيالت ال�ستاتيكية ما ن�سبته 10.3% )16.5 مليون ريال( من اإجمايل 
الإيرادات الناجتة من العالمات التجارية التي متلكها �سركة باعظيم التجارية يف عام 2015. و ارتفع حجم التداولت ملنتج ف�سفا�س ملزيالت ال�ستاتيكية من 

�سركة باعظيم التجارية من 86.600 وحدة يف عام 2013 اإلى 113.700 وحدة يف عام 2015 ومبعدل منو �سنوي مركب قدره %14.6.

وبلغت اليرادات الناجتة عن فئة "املنتجات الأخرى" 18.7 مليون ريال، وت�سمل هذه املنتجات املنظفات ال�سائلة بن�سبة 47%، منتجات املطبخ و احلمامات بن�سبة 
53%، و قد ارتفعت اإيرادات من فئة "املنتجات الأخرى" لت�سل كما اأ�سرنا اإلى  18.7مليون ريال يف عام 2015 مقارنة مبا حققته من اإيرادات يف عام 2013 حيث 

بلغت 14 مليون اأنذاك، اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره 15.5 %.

وقد ارتفعت الإيرادات املحققة من املنظفات ال�سائلة من 7.6 مليون ريال عام 2013 لتبلغ 8.7 مليون ريال عام ، 2015 اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 
7.2% ، بينما ارتفعت اليرادات الناجتة عن منتجات املطبخ واحلمامات من 6.4 مليون ريال يف عام 2013 لتبلغ 10 مليون ريال يف عام 2015، وهو ما يعني اأنها 
حققت معدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 24.6 %. وو�سل حجم املبيعات املتداولة من املنظفات ال�سائلة و منتجات املطبخ و احلمامات 263.700 يف عام 2015 

مقارنة ب 208.100 يف عام 2013 حمققة بذلك معدل منو �سنوي مركب ن�سبته %12.6.

يف عام 2015، �سكلت الإيرادات من العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية ما ن�سبته 51.9% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة. وت�سمل املنتجات 
التي تندرج حتت فئة العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم منتجات من كال من �سركة بولتون و �سركة حياة. وتتكون حافظة املنتجات التي تندرج حتت 
العالمة التجارية بولتون من العالمات التجارية ال�سهرية مثل بخاخ ن�ساء الكي، �سامبو غ�سيل العبايات )منظف �سائل(، ريو ماري وكذلك بع�س العالمات الأخرى 

من بولتون. بينما تتكون جمموعة منتجات �سركة حياة اأ�سا�سا من حفا�سات مولفيك�س لالطفال و املناديل املبللة.

من بني املنتجات حتت العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم، �ساهم منتج ريو ماري بن�سبة 62% من اإجمايل اإيرادات هذه الفئة، تبعه منتج بخاخ ن�سا 
الكي، ثم �سامبو غ�سيل العبايات وغريها من منتجات بولتون و منتجات مولفيك�س.

يف عام 2015، �سكلت الإيرادات الناجتة من ريو ماري حوايل 62% من اإجمايل الإيرادات املحققة من العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم. وقد اإرتفعت 
الإيرادات من ريو ماري مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 11.3% خالل الفرتة من 2013 اإلى 2015 لت�سل اإلى 110.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015 مقارنة ب 
89.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013. ويعزى هذا النمو يف الإيرادات من ريو ماري ب�سورة رئي�سية اإلى زيادة حجم املبيعات والتي حققت منو �سنوي مركب 

بلغ 11.2% خالل نف�س الفرتة.

يف عام 2015، �سكلت الإيرادات الناجتة من بخاخ ن�سا الكي ن�سبة 16% من اإجمايل الإيرادات املحققة من العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم. وقد 
اإنخف�ست اإيرادات بخاخ ن�سا الكي مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 10.6% لت�سل اإلى 28.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2015 قيا�سا بـــــــــــ 36 مليون ريال �سعودي يف 

عام 2013. ويرجع النخفا�س يف الإيرادات من بخاخ ن�سا الكي ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإنخفا�س حجم املبيعات.

يف عام 2015، �سكلت الإيرادات من �سامبو غ�سيل العبايات ن�سبة 12% من اإجمايل الإيرادات املحققة من العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم. و قد 
اإرتفعت الإيرادات من املنظفات ال�سائلة - �سامبو غ�سيل العبايات مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 6.1% خالل الفرتة من 2013 اإلى 2015 لت�سل اإلى 22 مليون 
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ريال �سعودي يف عام 2015 قيا�سا بــــــــــ 19 مليون ريال �سعودي يف عام 2013. اأما من حيث حجم املبيعات، فقد اإنخف�ست مبيعات �سامبو غ�سيل العبايات خالل 
الفرتة من 2013-2014، قبل اأن ترتفع مرة اأخرى يف عام 2015 لت�سل اإلى 164.200 وحدة.

يف عام 2015، �سكلت الإيرادات من "املنتجات الأخرى" من بولتون ن�سبة 9% من اإجمايل الإيرادات املتولدة من العالمات التجارية غري اململوكة ل�سركة باعظيم. و 
ن�سبته 11.3% خالل الفرتة من  2013 اإلى 2015 لت�سل اإلى 16 مليون ريال  بلغت  �سنوي مركب  قد اإرتفعت الإيرادات من فئة "املنتجات الأخرى" بولتون مبعدل 
�سعودي يف عام 2015 مقارنة بــــ13 مليون ريال �سعودي يف عام 2013. و وارتفع اإجمايل حجم املبيعات من "املنتجات الأخرى" من بولتون مبعدل �سنوي مركب 

بلغت ن�سبته 28% خالل الفرتة من 2013 اإلى 2015 لي�سل اإلى 112 األف وحدة يف عام 2015 قيا�سا ب 69 األف وحدة يف عام 2013.

جدول )7-3(: الإيرادات ح�شب ت�شنيف القنوات 2015م

الإجمايلعالمات جتارية غري مملوكة لل�شركةعالمات جتارية مملوكة لل�شركةريال �شعودي

ت�سنيف القناة

1.320.091 464.987 855.103 التموين

13.569.9255.833.29419.403.219مركز التخفي�سات

146.886.611 81.846.831 65.039.780 التجارة احلديثة

)218.397()218.397(-�سيدليات

31.966.439 17.174.657 14.791.783 التجزئة

32.904.793 17.533.924 15.370.869 �سبه اجلملة

28.605.338 16.451.845 12.153.492 �سوبرماركت

77.915.183 47.363.495 30.551.688 اجلملة

5.608.796-5.608.796اأخرى

186.450.636344.392.072 157.941.436الإجمايل

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

الإيرادات التي تولدت من التجارة احلديثة تعترب الأ�سخم من بني القنوات الأخرى حيث �سكلت 43.3% من اإجمايل الإيرادات. يف حني التموين �سكل ا�سعف 
ن�سبة مبا يقارب 0.4% من جمموع الإيرادات. اأما ال�سيدليات فهي القناة الوحيدة التي تظهر فيها خ�سائر، حيث اأن الإدارة بررت هذه اخل�سائر باأن الطلب عليها 

�سئيل. تزعم الإدارة يف امل�ستقبل قطع الإ�ستمرار يف هذه القناة ) ال�سيدلية(.

ح�ساب )اأخرى( 5.6 مليون ريـال �سعودي ت�سمل املبيعات لل�سركات التابعة يف دبي وقطر واملوزرعني يف دول اخلليج لكل من دول البحرين وعمان والإمارات وهي 
تخ�س العالمات التجارية اململوكة ل�سركة باعظيم.

جدول )7-4(: الإيرادات ح�شب الفروع

معدل النمو ال�شنوي املركب201320142015ريال �شعودي

الفروع

-0.4%4.888.7025.100.151 5.137.292 الريا�س ) املركز الرئي�سي(

-11.7%121.524.620131.068.068 105.061.650 الريا�س

6.9%33.389.92938.205.279 33.426.382 الدمام

5.4%33.557.89635.804.882 32.257.800 بريدة

2.3%57.873.84263.632.194 60.847.505 جدة

2.4%35.108.67438.309.647 36.504.471 خمي�س م�سيط

9.1%30.165.42232.271.851 27.091.541 املدينة املنورة

7.1%300.326.641316.509.085344.392.072املجموع

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

فرع الريا�س يتعرب اأعلى اإيراد خالل الثالث �سنوات بن�سبة منو �سنوية مركبة ت�سل الى 11.7%. و قد �ساهم بن�سبة 35%، 38.4 و 38.1% خالل ال�سنوات الثالث 
على التوايل من جممل املبيعات.
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تكلفة المبيعات  2   2    

على الرغم من منو اإيرادات ال�سركة مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 12.3% خالل الفرتة من 2013 - 2015، فقد ارتفعت التكاليف مبعدل منو �سنوي مركب اأقل من 
4.9% فقط، مما يدل على قدرة ال�سركة على زيادة ال�ستفادة من وفورات النتاج بكميات كبرية خالل هذه الفرتة. كما اإنخف�ست اأي�سا تكلفة الب�ساعة املباعة 

كن�سبة مئوية من الإيرادات لت�سل اإلى 57.4% يف عام 2015 قيا�سا ب 59.9% يف عام 2013.

وفقا حل�سابات الدارة، فاإن تكلفة املخزون امل�ستهلك وتكلفة امل�سرتيات ميثالن معا تكلفة الب�ساعة املباعة. ومع ذلك، ففي احل�سابات املدققة، فاإن مبالغ الدعم 
الرتويجية التي يتم ت�سلمها من املوردين يتم خ�سمها من تكلفة املخزون وتكلفة امل�سرتيات للو�سول اإلى تكلفة الب�ساعة املباعة. و قد �سكلت تكلفة امل�سرتوات ن�سبة 
�سغرية فقط من تكلفة الب�ساعة املباعة حيث بلغت 3% يف عام 2015. بينما بلغ متو�سط اإ�ستهالك املخزون كن�سبة مئوية من الإيرادات 61.2%. خالل الفرتة من 

2013-2016 )من بداية العام اإلى �سبتمرب ( 

مت حتمل نفقات اأمن امل�ستودعات ونفقات التفريغ فقط يف عام 2014. و ت�سغل اإيجارات امل�ستودعات احل�سة الأكرب من اإجمايل تكاليف امل�سرتوات، اأي بن�سبة اأكرث 
من 27% يف عام 2015، تليها التكاليف املتعلقة برواتب العاملني يف امل�ستودعات و تكاليف نقل امل�سرتوات و التي بلغت اأكرث من 19% من اإجمايل تكاليف امل�سرتوات 
يف عام 2014 وعام 2015.  وانخف�س جمموع تكاليف امل�سرتوات ب�سكل طفيف من 6.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014 لي�سل اإلى 6.4 مليون �سعودي يف عام 

.2015

جدول )7-5(: تكلفة املبيعات

2013201420152016/9/30ريال �شعودي

46.440.44040.906.86952.017.21548.882.671اإفتتاح ر�سيد املخزون

180.460.554207.239.440205.044.776165.844.884 زائد: م�سرتيات

)63.571.588()48.882.671()52.017.215()40.906.869(ناق�س: اإغالق املخزون

185.994.125196.129.094208.179.320151.155.967 تكلفة املخزون امل�شتهل∂

6.167.1146.688.0226.442.1196.077.117اإ�سافة: تكلفة ال�سراء

)13.832.702()16.809.185()14.622.490()12.262.129(م�ستقطع: الدعم الرتويجي

179.899.110188.194.626197.812.254143.400.382اإجمايل تكلفة املبيعات

ن�سب رئي�سية

%60.5%60.4%62.0%61.9ن�سبة اإ�ستهالك املخزون من الإيرادات

%2.4%1.9%2.1%2.1ن�سبة تكلفة ال�سراء من الإيرادات

%10.6%12.9%12.2%10.9ن�سبة الدعم الرتويجي من تكلفة مبيعات العالمات اجتارية الغري مملوكة لل�سركة

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

تكاليف/ إيرادات أخرى 2   2    

iجدول )7-6(: تكاليف/اإيرادات اأخر

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإيرادات/تكاليف غري ت�سغيلية اأخرى

-)19(-)65(الربح من بيع موجودات ثابتة

)173(1.964666822اإختالف العمالت

266811929815ب�سائع تالفة

--50-اختالفات مطالبات تاأمني

)1.055()248()166()181(اإيرادات اأخرى

)413(1.9841.3621.484الإجمايل

   اإيرادات و تكاليف اأخرى 

 -  )1.237(151 1.104 �سايف ربح الإ�ستثمارات

91 36  26 44 الديون املعدومة

i322( 283 1.539 3.132 اإجمايل التكاليف الأخر(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية
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اإنخف�ست امل�سروفات الأخرى لل�سركة مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 69.9% خالل الفرتة من  2013 اإلى 2015. بلغت تكلفة الب�سائع التالفة وفرق العملة معا 1.75 
مليون ريال �سعودي يف عام 2015. بينما حققت ال�سركة  دخال بلغ  1.2 مليون  ريال �سعودي من ال�ستثمارات يف عام 2015.

نظرا لأن مالك ال�سركة، ال�سيد/ �سامل باعظيم،  هو �سعودي اجلن�سية، ل تخ�سع ال�سركة ملدفوعات �سريبة الدخل ال�سنوية. وقد ظل متو�سط املعدل الفعلي للزكاة 
حوايل 6-7% على الربح قبل ال�سرائب خالل الفرتة من عام 2013  وحتى 2015. و قد اأحت�سب الوعاء الزكوي وفقا  للدخل والأ�سول، اأيهما اأعلى.

إجمالي الربح 4   2    

بلغ اإجمايل ربح �سركة باعظيم بلغت 146.6 مليون ريال يف عام 2015م من اإجمايل 128.3 مليون ريال يف 2014م. �سهد اإجمايل الربح تغري اإيجابي ملحوظ من 
عام 2013م حيث ارتفعت ن�سبة التغري من 40.1% الى 42.6% يف 2015م. ا�سافة الى ذلك، انخف�ست ن�سبة تكلفة املبيعات من جممل املبيعات. تكلفة ال�سراء، 

رواتب املوظفني و تكلفة تاأجري املخازن بقت ثابتة على 5% من ايرادات اخر �سنتني. 

حققت �سركة باعظيم التجارية منوا مطردا يف هام�س الربح الإجمايل خالل الفرتة من  2013-2015. فقد اإرتفعت هوام�س الربح الإجمالية اإلى 42.6% يف عام 
2015  مقارنة بـــــــــــ 40.1% يف عام 2013. ومن حيث القيمة ال�سمية اأي�سا، زادت الربحية خالل الفرتة  من 2013-2015.  وقد �سكلت منتجات التنظيف ما 

ن�سبته 34.0% من اإجمايل الأرباح الإجمالية يف عام 2015.

من بني جميع العالمات التجارية التي متلكها �سركة باعظيم، �سجل قطاع  منتجات التنظيف اأعلى اإجمايل  لهام�س الربح خالل الفرتة من  2013-2015. فقد بلغ 
اإجمايل الأرباح لقطاع منتجات التنظيف 45.4 مليون  ريال �سعودي يف عام 2015 قيا�سا بــــــــ 39.5 مليون ريال يف عام 2013  حمققا بذلك منوا مبعدل �سنوي 

مركب بلغت ن�سبته 7.2% خالل هذه الفرتة.  بينما �سهد الربح الإجمايل من بخاخ ن�سا الكي اجتاها نحو النخفا�س خالل  نف�س الفرتة.

�سهد قطاع منتجات التنظيف اإنخفا�سا طفيفا يف هام�س الربح الإجمايل خالل الفرتة من 2013-2015. وقد اأظهرت �سريحة منتجات  اأكيا�س النفايات و مفار�س 
الطاولت  وهي من العالمات التجارية اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية، اأظهرت منوا مرتفعا م�ستمرا يف هام�س الربح الجمايل و�سل اإلى 17.8% يف عام 2015 
قيا�سا بــ 14.2% عام 2013. ومن بني قطاع املنتجات والعالمات التجارية  الأخرى غري اململوكة ل�سركة باعظيم التجارية، حقق منتج ريو ماري )منتجات التونة( 

اأعلى ح�سة يف هام�س الربح الإجمايل خالل الفرتة من 2014-2013.

جدول )7-7(: هام�ض الربح بح�شب ت�شنيف املنتج

201320142015)اآلف( ريال �شعودي

34.0%33.7%34.8%منتجات التنظيف

17.8%16.1%14.2%اأكيا�س نفايات و مفار�س طاولت

5.8%5.0%6.0%ف�سفا�س

6.3%6.1%5.9%باعظيم اأخرى

20.6%21.3%20.6%ريو ماري ) تونة(

5.9%7.9%9.4%بخاخ الن�سا

4.7%4.8%4.6%غ�سيل عباية

4.9%4.0%4.5%بولتون اأخرى

0.0%1.1%0.0%حفا�سات مولفك�س

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

هامش ربح ما قبل الفائدة و اإلهالك و اإلطفاء و الزكاة 5   2    

هام�س ربح ما قبل الفائدة و الإهالك و الإطفاء ظلت باقيه بن�سب ثابته )12%( خالل العامني املا�سيني و ذلك نتيجة ثبات ن�سبة التكلفة الت�سغيلية من املبيعات. 
�سجلت اأرباح ما قبل الفائدة و الإهالك و الإطفاء يف عام 2015م 42.3 مليون ريال. اما م�سروف الزكاة فقد بلغ 2.747 مليون ريال اي بن�سبة 7% من ارباح ما 

قبل الزكاة، و هذه الن�سبة م�ستمره خالل الربعة �سنني املا�سية. 

اإ�ستهلكت امل�سروفات الت�سغيلية لل�سركة 35% من �سايف الإيرادات يف عام 2015. بينما �سكلت م�سروفات املبيعات والت�سويق ن�سبة 29% من �سايف الإيرادات يف 
عام 2015. وزادت امل�سروفات الت�سغيلية لل�سركة مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 14.0% خالل الفرتة من 2013-2015. يف عام 2015، �سكلت م�سروفات املبيعات 

والت�سويق 82% من اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية.

يف  الزيادة  وراء  الرئي�سي  العامل  هي  الرتويجية  الأن�سطة  زيادة  وتعد    .2015-2014 عامي  بني   %20.4 بن�سبة  والت�سويق  املبيعات  م�سروفات  اإجمايل  ارتفع 
م�سروفات املبيعات والت�سويق. ومن الالفت للنظراأن الأن�سطة الرتويجية �سكلت وحدها اأكرث من 70% من اإجمايل م�سروفات املبيعات والت�سويق يف عام 2015.
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ارتفعت امل�سروفات العامة والإدارية مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 10.8% خالل الفرتة من 2013 اإلى2015. و�سكلت امل�سروفات املتعلقة باملوظفني ن�سبة 73% من 
اإجمايل امل�سروفات العامة والإدارية يف عام 2015. و �سكل اإجمايل امل�سروفات الدارية و العامة ن�سبة بلغت 5% من �سايف الإيرادات التي حققتها ال�سركة يف 

عام 2015.

اإرتفعت التكاليف الإجمالية للرواتب بن�سبة 7.8% من 2014 اإلى 2015 وذلك كنتيجة لزيادة عدد العاملني يف جمالت العمليات الرئي�سية. و حتتفظ ال�سركة بن�سبة 
�سعودة عالية تبلغ 27%. و قد ارتفعت تكاليف رواتب العاملني يف الوظائف العامة والإدارية بن�سبة 16.5% خالل الفرتة من 2014 اإلى 2015.

 بلغ متو�سط امل�ساهمة يف الإيرادات لكل موظف 724 األف ريال �سعوي وفقا للبيانات حتى 30 �سبتمرب 2016. وحتى نف�س التاريخ، بلغ اإجمايل تكلفة املوظفني 11.6 
مليون ريال �سعودي. ويربط معظم موظفي ال�سركة بوظائف تت�سل باملبيعات و امل�ستودعات. فوفقا للبيانات حتى 30 �سبتمرب 2016، فاإن 69% من اإجمايل موظفي 

ال�سركة يعملون يف ق�سم املبيعات.

 �سركة باعظيم التجارية هي الأن ب�سدد توقيع اتفاقية مع �سركة غاية لال�ست�سارات " �سركة ذات م�سئولية حمدودة"، وهي �سركة م�سرية متخ�س�سة يف التدريب 
املهني، 

 ومن اأجل تقييم املوظفني، تطبق ال�سركة جمموعات خمتلفة من املعايري الإيجابية وال�سلبية لقيا�س كفاءة املوظفني نوعيا يف كل اإدارة.

تتبنى �سركة باعظيم التجارية بطاقة تقييم اجلدارات باتباع معايري خمتلفة يف الأق�سام املختلفة و ذلك لقيا�س الأداء الفردي ملوظفيها العاملني يف كل ق�سم مثل 
اأق�سام املالية والنقل والإمداد وامل�سرتيات واملبيعات، الخ

يف عام 2015، خ�س�س ما ن�سبته 73% من اإجمايل ما حتملته ال�سركة من اإيجارات لتكاليف تاأجري امل�ستودعات، بينما بلغت ن�سبه اإيجارات املكاتب واملباين %27 
من اإجمايل اليجارات. مل يكن هناك اختالفا كبريا يف اإجمايل الإيجارات بني عامي 2014 و 2015. وبلغ جمموع تكاليف الإيجارات املدفوعة من قبل ال�سركة 

1.6 مليون ريال �سعودي حتى 30 �سبتمرب 2016.

وتعد كال من اإيجارات امل�ستودعات )جزء من تكلفة الب�ساعة املباعة( و اإيجارات املكاتب واملباين )جزء من امل�سروفات العامة والدارية( هما املكونان لجمايل 
تكاليف الإيجارات. و ويت�سكل جزءا كبريا من اإجمايل الإيجارات من اإيجار امل�ستودعات.

صافي الربح     2    

ارتفعت ن�سبة منو �سايف الربح متما�سية مع ارتفاع ن�سبة منو الإيرادات حيث ارتفعت 12.1% يف 2015م مقارنة ب 2.3% يف 2014م. هام�س �سايف الربح حت�سن 
30نقظة اأ�سا�سية حيث بلغت 10.7% يف 2015م. اداء �سايف الربح خالل �سنة 2016 قد �سجل انخفا�سا و ذلك ب�سبب ارتفاع تكلفة املبيعات و الت�سويق. 

قائمة المركز المالي 2 - 4

جدول )7-8(: قائمة املركز املايل

2013201420152016/9/30ريال �شعودي

الأ�سول املتداولة

19.132.9908.939.31212.227.89710.430.316نقد يف البنك

78.838.21795.446.317118.940.877130.766.828ذمم جتارية

17.750.04311.677.5795.577.15116.428.883ح�ساب مدين

42.223.88852.755.41848.882.67163.571.588املخزون

1.645.0652.320.4746.463.5786.546.262تكاليف مدفوعة مقدما

159.590.203171.139.100192.092.174227.743.877اإجمايل الأk�شول املتداولة

اأ�سول غري متداولة

59.958.32658.160.40957.234.32657.234.327اإ�ستثمارات

9.365.5118.998.3449.512.8029.055.657�سايف الأ�سول الغري متداولة

2.151.0002.477.2772.773.3013.323.898اأ�سول غري ملمو�سة

71.474.83769.636.03069.520.42969.613.882اإجمايل الأk�شول الغري املتداولة

231.065.040240.775.130261.612.603297.357.759اإجمايل الأ�شول

املطلوبات املتداولة
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2013201420152016/9/30ريال �شعودي

48.181.22660.140.16866.261.63477.676.874الإمتان من البنوك

4.844.2172.919.5737.216.9512.767.871جتارة دائنة 

19.852.1709.996.7206.730.04819.819.592م�ستحقات اأخرى

10.725.289--250.000امل�سروفات املحملة

2.092.1512.468.0852.747.6854.922.675خم�س�س الزكاة

75.219.76475.524.54682.956.318115.912.301اإجمايل املطلوبات املتداولة

3.069.8083.545.8123.735.6824.198.084خم�س�س نهاية اخلدمة للموظفني

800.0001.127.2521.127.2521.127.252بدلت اأخرى

79.089.57280.197.61087.819.252121.237.637اإجمايل املطلوبات

101.250.000101.250.000101.250.000101.250.000راأ�س املال 

14.929.39018.220.71021.911.45521.911.455اإحتياطي نظامي

35.796.07841.106.81048.631.89650.958.667اأرباح متبقية

2.000.0002.000.000--اإحتياطي عام

151.975.468160.577.520173.793.351176.120.122اإجمايل حقوق امل�شاهمني

231.065.040240.775.130261.612.603297.357.759اإجمايل املطلوبات و ح�شو�ض امل�شاهمني

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

وامليزانية العمومية املعرو�سة هنا والتي نقوم بتحليلها  هي وفقا للبيانات املدققة لأعوام 2013، 2014، 2015 و لعام 2016  -منذ بداية العام ) حتى �سبتمرب 
2016(.  وجميع حتليالتنا  وتعليقاتنا ت�ستند فقط اإلى هذه الأرقام. 

الأ�سول املتداولة: يف عام 2015 �سكلت مان�سبته 73% من اإجمايل اأ�سول ال�سركة و كانت الذمم  التجارية املدينة العن�سر الرئي�سي يف الأ�سول املتداولة،  حيث 
�سكلت 62% يف عام 2015. �سكلت ح�سابات  الذمم املدينة جزءا  �سغريا من الأ�سول املتداولة وت�سمل اأ�سا�سا ال�سلف للموظفني يف عام 2015

الأ�سول الثابتة وفقا للح�سابات املدققة، اإرتفع �سايف الأ�سول الثابتة لل�سركة من 9.4 مليون يف عام 2013 اإلى 9.5 مليون يف عام 2015 حيث قامت ال�سركة 
باإ�سافة اأ�سول مثل الأدوات واملعدات، والأثاث، ال�سيارات، الخ، اإلى قاعدة اأ�سولها القائمة. من عام 2013 اإلى عام 2014، اإنخف�س �سايف الأ�سول الثابتة حيث 
مل يكن هناك اأي عملية �سراء كبرية لالأ�سول يف عام 2013.  بينما يف عام 2014 متت بع�س عمليات ال�سراء الكربى،  مما اأدى اإلى زيادة الأ�سول من 9 مليون 

ل9.5 مليون يف عام 2015

�سكلت   اللتزامات،  هذه  بني  ومن   ،2015 عام  يف  اللتزامات  اإجمايل  من   %94 متثل   حيث  اللتزامات  اإجمايل  من  كبريا  جزءا  املتداولة   اللتزامات  ت�سكل 
الت�سهيالت الئتمانية من البنوك  80% من اإجمايل اللتزامات املتداولة. اإرتفعت اللتزامات املتداولة من 75.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 اإلى 115.9 

مليون ريال يف عام 2016 )كما يف 30 �سبتمرب 2016(. ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى زيادة كبرية يف  الت�سهيالت الئتمانية التي ح�سلت عليها ال�سركة من البنوك.

جدول )7-9(: ن�شب رئي�شية لقائمة املركز املايل

2013201420152016/9/30

8.5%14.7%14%14.5%العائد على الأ�سول

13.6%22.1%21.1%21.5%العائد على حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: م�ستخل�سة من �سركة باعظيم التجارية

حققت العائدات غري املوزعة على حقوق امللكية منوا مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 16.6% خالل الفرتة من 2013  اإلى 2015. مت توزيع ح�سة بلغت  %84، %74  
و  64% من �سايف الأرباح للم�ساهمني يف الأعوام 2013 و 2014 و 2015، على التوايل. وزاد اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 152 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 
اإلى 176.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2016 ) كما يف �سبتمرب 2016(، ويرجع  ال�سبب يف ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة يف الحتياطي القانوين والأرباح املحتجزة 

)غري املوزعة(.
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جدول )7-10(: ح�شاب مدين

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

118.941130.767 95.446 78.838 ذمم جتارية 

4.35615.488 7.416 8.024 ح�ساب مدين

1.221941 4.262 9.726 ح�ساب مدين لأطراف ذات عالقة

96.588107.124124.518147.196اإجمايل

117124132215ح�شاب مدين بعدد اليام**

امل�سدر: م�ستخل�سة من �سركة باعظيم التجارية

املدينة، زادت فرتة  الذمم  الإيرادات وح�سابات  زيادة  و مع  اأكرث من 60% منها.  اأي  املتداولة  الأ�سول  اإجمايل  املدينة جزءا كبريا من  الذمم  �سكلت ح�سابات 
التح�سيل حل�سابات الذمم املدينة من 117 يوما يف عام  2013  لت�سل اإلى 132  يوما يف عام 2015،  ثم  اإلى 215 يوما،  كما يف �سبتمرب 2016.

جدول )7-11(: ح�شاب فÎات احل�شاب املدين

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

111.51834.84023.816-31 يوم

3210.22323.78126.300-61 يوم

627.90516.35914.705-92 يوم

938.75910.65911.839-122 يوم

46.35018.25437.785اأكرث من 122 يوم

84.755103.893114.444الإجمايل

امل�سدر: م�ستخل�سة من �سركة باعظيم التجارية

وفقا حل�سابات الإدارة، فقد اإرتفعت ح�سابات الذمم املدينة من 84.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014 اإلى 114.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2016 )حتى 
�سهر �سبتمرب(. و وفقا ل�سيا�سة ال�سركة، فاإن املدينني الذين يتجاوزون مدة  240 يوما وعلى و�سك ت�سفية اأعمالهم، يتم حتويل مديونايتهم اإلى ديون معدومة.

جدول )7-12(: اأف†شل 10 عمالء من حيå الإيرادات

التغري ال�شنوي)%(20142015ريال �شعوديت�شل�شل

11.0%44.399.74249.305.289العزيزية بندة1

20.1%33.819.42940.622.022عبداهلل العثيم2

24.2%7.973.1079.901.084�سوبرماركت كارفور3

16.3%7.704.3038.963.919اأ�سواق الراية4

21.2%6.908.6968.371.366�سركة الدانوب 5

26.1%6.384.4358.053.066فارم6

16.3%6.678.4477.765.239اأ�سواق بن داوود7

5.5%6.273.5406.617.549اأ�سواق التميمي8

-7.5%5.894.7355.454.341حممد �سعيد بالبيد التجارية 9

-3.9%5.323.6915.114.278رامز العاملية10

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية
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و ي�سكل اأكرب 10 عمالء ما ن�سبته 44% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة. فقد �سكلت �سركة العزيزية بنده اأعلى م�ساهمة  يف اليرادات حمققة ن�سبة 14.6% من 
اإجمايل اإيرادات ال�سركة، بينما احتلت اأ�سواق عبد اهلل العثيم املركز الثاين من ناحية العمالء الأعلى م�ساهمة  يف اإيرادات ال�سركة يف عام 2015.

جدول )7-13(: املخزون ح�شب امل�شتودع

20152016/9/30)مليون( ريال �شعودي

30.332.9امل�ستودع الرئي�سي

2.73.8خمي�س م�سيط

5.08.0جدة

2.63.6الدمام

2.65.5بريدة

2.13.9املدينة املنورة

3.36.2الريا�س

48.863.5املجموع

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

وبلغ خمزون ال�سركة ما قيمته 63.5 مليون ريال �سعودي، كما يف �سبتمرب 2016. وقد اإرتفع خمزون ال�سركة لي�سل اإلى 48.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015 
قيا�سا ب 42.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013. كما زادت مدة الحتفاظ باملخزون من 85 يوما يف عام 2013 لت�سل اإلى 90 يوما يف عام 2015.

جدول )7-14(: الأ�شول الغري متداولة

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول الغري متداولة

21.08222.737 20.405 19.344 بداية الر�سيد

1.692486 992 1.166 اإ�سافات

-)37()314()105(م�ستهلكات

20.40521.08222.73723.224الر�شيد النهائي

الإهالك

12.08413.225 11.039 9.977 بداية الر�سيد

1.178943 1.359 1.167 اإهالك ال�سنه

-)37()314()105(م�ستهلكات

14.168 13.225 12.084 11.039 الر�شيد النهائي

9.3668.9989.5139.056�شايف الأ�شول الغري متداولة

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

وحقق �سايف الأ�سول غري املتداولة لل�سركة - والتي ت�سمل كال من �سايف الأ�سول الثابتة و�سايف الأ�سول غري امللمو�سة – منوا مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته %3 
خالل الفرتة من 2013 اإلى 2015. و اإرتفع �سايف الأ�سول الثابتة لل�سركة من 9.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 اإلى 9.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015. 

ويتكون اإجمايل الأ�سول الثابتة لل�سركة من 8 فئات رئي�سية من الأ�سول.

جدول )7-15(: الأ�شول الغري ملمو�شة

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول الغري ملمو�سة

2.5592.936 2.151 -   بداية الر�سيد

378611 408 2.151 اإ�سافات

----   م�ستهلكات

2.9363.547 2.559 2.151 الر�شيد النهائي

الإطفاء
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2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

82163 -   -   بداية الر�سيد

8261 82 -   اإطفاء ال�سنه

--   -   -   م�ستهلكات

163224 82 -   الر�سيد النهائي

2.7733.323 2.477 2.151 �شايف الأ�شول الغري ملمو�شة

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

وت�سمل الأ�سول غري امللمو�سة لل�سركة كال من العالمات التجارية لل�سركة والربجميات اخلا�سة بها. وقد منت الأ�سول غري امللمو�سة مبعدل �سنوي مركب بلغت 
ن�سبته حوايل 14% خالل الفرتة من 2013 اإلى 2015. و يتكون الإطفاء )الإهالك( املرتاكم فقط من اإهالك الربجميات حيث ل يتم اإطفاء )اإهالك( العالمات 

التجارية.

جدول )7-16(: الأ�شول )الأرا�شي(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

2.6492.649 2.649 2.649 بداية الر�سيد

--   -   -   اإ�سافات

--   -   -   م�ستهلكات

2.6492.649 2.649 2.649 الر�شيد النهائي

--   -   -   الإهالك

--   -   -   بداية الر�سيد

--   -   -   اإهالك ال�سنه

--   -   -   م�ستهلكات

--   -   -   الر�سيد النهائي

2.6492.649 2.649 2.649 �شايف الأ�شول )الأرا�شي(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

وبلغ الر�سيد ال�سايف لالأرا�سي 2.6 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2015 ، اأما بالن�سبة للمباين واملعدات فقد بلغ 5.5 مليون ريال �سعودي. وقد مت احت�ساب 
5.2% كمعدل فعلي لهالك املباين واملعدات يف عام 2015. واحت�سبت نفقات راأ�سمالية مببلغ 1.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2015 على الأ�سول من املباين 

واملعدات.

جدول )7-17(: الأ�شول )املباين و املعدات(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

9.34010.413 9.340 9.340 بداية الر�سيد

1.073141 -  -  اإ�سافات

--  -  -  م�ستهلكات

10.41310.554 9.340 9.340 الر�شيد النهائي

الإهالك

4.3984.884 3.938 3.478 بداية الر�سيد

486397 460 460 اإهالك ال�سنه

----م�ستهلكات

4.8845.281 4.398 3.938 الر�شيد النهائي

5.5295.274 4.943 5.403 �شايف الأ�شول )املباين و املعدات(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية
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وبلغ الر�سيد ال�سايف للمعدات 0.4 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2015.  وقد مت احت�ساب 7.2% كمعدل فعلي لالهالك عام 2015. و بلغ �سايف قيمة اأ�سول 
ال�سيارات 0.7 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2015 مع احت�ساب معدل اإهالك بن�سبة 10.6% يف عام 2015.

جدول )7-18(: الأ�شول )املعدات(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

1.6231.857 1.451 1.406 بداية الر�سيد

-234 274 45 اإ�سافات

- -  )102(-  م�ستهلكات

1.8571.857 1.623 1.451 الر�شيد النهائي

الإهالك

1.3721.489 1.328 1.228 بداية الر�سيد

117103 145 100 اإهالك ال�سنه

--  )102(-  م�ستهلكات

1.4891.592 1.372 1.328 الر�شيد النهائي

368264 251 123 �شايف الأ�شول )املعدات(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

جدول )7-19(: الأ�شول )ال�شيارات(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

3.5123.697 3.085 2.349 بداية الر�سيد

222192 427 841 اإ�سافات

-)37(-  )105(م�ستهلكات

3.6973.889 3.512 3.085 الر�شيد النهائي

الإهالك

2.7013.037 2.419 2.292 بداية الر�سيد

373304 282 232 اإهالك ال�سنه

-)37(-  )105(م�ستهلكات

3.0373.341 2.701 2.419 الر�شيد النهائي

660548 811 666 �شايف الأ�شول )ال�شيارات(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

اإجمايل قيمة ال�سيارات ارتفع من 3.1 مليون ريال يف 2013م الى 3.7 مليون ريال يف 2015. وفقا الى التقارير، ا�ستثمرت ال�سركة 0.8 مليون ريال 0.4 مليون 
ريال و 0.2 مليون ريال خالل الثالث ال�سنني ال�سابقة. و ن�سبة الإهالك الفعال و�سلت الى 10.6% خالل 2015.
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)çاKجدول )7-20(: الأ�شول )الأ

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

578611 533 458 بداية الر�سيد

3477 45 75 اإ�سافات

--  -  -  م�ستهلكات

611689 578 533 الر�شيد النهائي

الإهالك

547568 476 414 بداية الر�سيد

2125 71 62 اإهالك ال�سنه

--  -  -  م�ستهلكات

568593 547 476 الر�شيد النهائي

4395 30 57 �شايف الأ�شول )ال�شيارات(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

وبلغت القيمة ال�سافية لالأثاث 0.04 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2015، و�سوف تكون هناك حاجة ل�ستبداله بحلول عام 2017. وبلغ الر�سيد ال�سايف 
لالأجهزة والأدوات 0.2 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2015. كما مت اإحت�ساب معدل فعلي لالهالك بن�سبة 5.7% يف عام 2015.

جدول )7-21(: الأ�شول )الأدوات(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

1.1101.241 1.038 935 بداية الر�سيد

13064 120 103 اإ�سافات

--  )48(-  م�ستهلكات

1.2411.305 1.110 1.038 الر�شيد النهائي

الإهالك

1.0011.064 952 869 بداية الر�سيد

6361 96 84 اإهالك ال�سنه

--  )48(-  م�ستهلكات

1.0641.125 1.001 952 الر�شيد النهائي

177180 110 85 �شايف الأ�شول )ال�شيارات(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

جدول )7-22(: الأ�شول الغري ملمو�شة )العالمات التجارية(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول 

2.1512.529 2.151 -  بداية الر�سيد

378611 -  2.151 اإ�سافات

- --  -  م�ستهلكات

2.5293.140 2.151 2.151 الر�شيد النهائي

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

ارتفعت القيمة ال�سافية للعالمات التجارية من 2.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015 ب�سبب الإ�سافات التي متت يف 
عام 2013 وعام 2015. وبلغ �سايف القيمة  بعد الهالكات 0.2 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2015.
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جدول )7-23(: الأ�شول الغري ملمو�شة )الربجميات(

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

اإجمايل الأ�سول الغري ملمو�سة

408408 -  -  بداية الر�سيد

--  408 -  اإ�سافات

 -  م�ستهلكات

408408 408 -  الر�شيد النهائي

الإطفاء

82163 -  -  بداية الر�سيد

828261-  اإطفاء ال�سنه

----  م�ستهلكات

163224 82 - الر�شيد النهائي

245184 326 -  �شايف الأ�شول )الربجميات(

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

جدول )7-24(: ح�شاب دائن

2013201420152016/9/30)اآلف( ريال �شعودي

2.768 7.217 2.920 4.844 دائنة جتارية 

1.6975.688 1.233 2.422 الدائنني

5.03414.131 8.764 17.430 ح�ساب دائن لأطراف ذات عالقة

10.725 -  -  250 امل�سروفات املحملة

24.94612.91713.94833.312اإجمايل

85 26 25 51 ح�ساب دائن بعدد اليام**

امل�سدر: م�ستخل�سة من �سركة باعظيم التجارية

تتمثل الت�سهيالت الئتمانية امل�سرفية التي ح�سلت عليها �سركة باعظيم التجارية  على هيئة  متويل لراأ�س املال العامل. وقد ارتفعت هذه الت�سهيالت من 48.2 
مليون ريال �سعودي  يف عام 2013 اإلى 66.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2015. و قد بلغت الت�سهيالت الئتمانية امل�سرفية اإلى 77.7 مليون ريال �سعودي كما يف 

�سبتمرب 2016.

�سكلت ح�سابات الذمم الدائنة ح�سة �سغرية من اإجمايل اللتزامات املتداولة لل�سركة. وت�سكل ح�سابات الذمم التجارية الدائنة و املقر�سني، واحل�سابات الدائنة 
لالأطراف ذات العالقة وامل�سروفات امل�ستحقة، ت�سكل جميعها جمموع احل�سابات الدائنة.  ومع زيادة م�سروفات املبيعات و النخفا�س يف الذمم الدائنة،  فقد 

اإنخف�ست مدة )اأيام( الذمم الدائنة من 51 يوما يف عام 2013 اإلى 26 يوما يف عام 2015.
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جدول )7-25(: قائمة باأ�شماء املوردين العامليني

الدولة2015)مليون(ريالت�شل�شل

1Bolton Almntara companyاإيطاليا85.2�سركة بولتون املنتاري

2.Bolton Manitoba Incاإيطاليا42.4�سركة بوتون مانتوبا

3Emirates Iron factory for wool الإمارات15.5م�سنع احلديد الإماراتي لل�سوف

4Sanamax companyاإجنلرتا9.3�سركة �ساناماك�س

5Mohammadi factory الإمارات3.7م�سنع حممدي

6Koins factory الإمارات2.3م�سنع كوينز

7Muir Company Man بلجيكا2.3�سركة موير مان

8Life of disposable diapers factory تركيا1.9م�سنع ليف اوف دي�سبوزبال دايربز

9Crescent and Star factory م�سر1.7م�سنع كري�سنت اند �ستار

10Hanl company  ال�سني1.7�سركة هانل

11FIA MM اإيطاليا1.3فاي ام ام

12Central Rapper ال�سني1.0�سنرتال رابر

13Raklta company  بلجيكا0.9�سركة راكلتا

14Trenks company اإجنلرتا0.9�سركة ترينك�س

15Diom Electronic Industries تركيا0.8ديوم لل�سناعات الإلكرتونية

16Roast Aksia Industries Safe ال�سني0.8رو�ست اك�سيا لل�سناعات

17.Cushing International Inc ال�سني0.7�سركة كو�سنغ العاملية

18Giang Industry and Trade ال�سني0.6جاينغ لل�سناعة و التجارة

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

بلغ اإجمايل امل�سرتيات ل�سركة باعظيم التجارية 205.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2015.  و �سكل املوردين الأجانب ما ن�سبته  86.5% اأي مايعادل 177.4 مليون 
ريال �سعودي من اإجمايل امل�سرتيات، بينما �سكل املوردين املحليني ما ن�سبته  13.5%   اأي ما يعادل 27.6 مليون ريال �سعودي. وبلغت عمليات ال�سراء من ايطاليا 

129.7 مليون ريال �سعودي  اأي 63.3%. و ت�سمل  القائمة اأي�سا دول اأخرى منها بلجيكا وتركيا وم�سر واأملانيا.

بلغت امل�سرتيات من �سركة بولتون اأملرتا و�سركة بولتون مانيتوبا  معا ما جمموعه 127.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2015.

جدول )7-26(:قائمة باأ�شماء املوردين املحليني

الدولة2015)مليون( ريالت�شل�شل

1Riyadh Plastic factoryال�سعودية9.6م�سنع الريا�س للبال�ستيك

2Arabian Perfumesال�سعودية5.6العطور العربية

3Praise factoryال�سعودية0.1م�سنع بريز

4.Corner Maha Plastic Coال�سعودية4.5�سركة كورنر مها للبال�ستيك

5Rayyan Plastic Factoryال�سعودية4.6م�سنع ريان للبال�ستيك

6The factory outstanding Plasticال�سعودية1.9 م�سنع ذا فاكتوري اوت�ستاندنغ للبال�ستيك

7Dsam Plastic Factory ال�سعودية1.3 م�سنع د�سام للبال�ستيك

8Foundation on Abdulkarim Al-Sudais Tradeال�سعودية0.1 موؤ�س�سة عبدالكرمي للتجارة

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية
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جدول )7-27(: حقوق امل�شاهمني

2016*201320142015ريال �شعودي

101.250.000101.250.000101.250.000101.250.000راأ�س املال 

14.929.39018.220.71021.911.45521.911.455اإحتياطي نظامي

35.796.07841.106.81048.631.89650.958.667اأرباح متبقية

2.000.0002.000.000--اإحتياطي عام

151.975.468160.577.520173.793.351176.120.122اإجمايل حقوق امل�شاهمني

اإحتياطي نظامي 

18.220.71021.911.455 14.929.390 11.712.234 بداية الفرتة

-3.690.745 3.291.320 3.217.156 حتويالت

21.911.45521.911.455 18.220.710 14.929.390 اإجمايل �شحوبات املالكني

اأرباح متبقية

41.105.81048.629.896 35.796.078 33.865.064 بداية الفرتة

36.906.44723.819.577 32.912.199 32.171.554 �سايف الدخل خالل الفرتة

)19.492.806()23.691.616()24.311.147()27.023.384(اأرباح موزعة

)2.000.000()5.690.745()3.291.320()3.217.156(حتويالت الى الإحتياطي النظامي

50.958.667 48.631.896 41.106.810 35.796.078 اإجمايل الأرباح املتبقية

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

و اإرتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 151.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 اإلى 173.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015. ويف عام 2015، مت توزيع اأرباح 
على امل�ساهمني مبا يعادل حوايل 72% من �سايف اأرباح العام ال�سابق. و وفقا لالإدارة فلي�س هناك اأية قيود على توزيعات الأرباح عند حتمل ديون اإ�سافية اأو على 

اإ�سدار اأ�سهم  لزيادة راأ�س املال.

قائمة التدفق النقدي  3 - 4

جدول )7-28(: قائمة التدفق النقدي

2013201420152016/9/30ريال �شعودي

التدفق النقدي من العمليات الت�سغيلية

32.171.55432.913.19936.907.44723.819.577�سايف دخل ال�سنة

تعديالت:

1.166.6331.359.0251.177.804943.357اإ�ستهالك اأ�سول ثابتة

2.092.1512.548.7602.747.6852.175.000خم�س�س زكاة

480.496711.994712.951540.000خم�س�سات مكافاأة نهاية اخلدمة

-)19.000(-)65.000(اأرباح من بيع الأ�سول الغري متداولة

81.57081.57061.179-اإطفاءات الأ�سول الغري ملمو�سة

--327.252-خم�س�سات عبء حمتمل

-)1.236.603(1.451.137412.770اأرباح )خ�سائر( من اإ�ستثمارات

37.296.97138.354.57040.371.85427.539.113اإجمايل �شايف الدخل املعدل

التغريات يف الأً�سول  و املطلوبات

)11.825.952()23.494.560()16.608.100()21.892.526(الذمم املدينة

)11.132.205(607.7723.059.701)5.194.908(اإقرا�س عمالء

)18.744.257()20.650.889()18.846.455()21.079.637(ح�سابات مدينة لأطراف ذات عالقة
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2013201420152016/9/30ريال �شعودي

)14.688.917(3.872.747)10.531.531(4.956.857املخزون

)82.684()4.143.104()675.409(3.310.859م�ساريف مدفوعة مقدما

)10.334.760(15.601.0856.958.9429.679.044�سيكات بنكية

)4.449.080(4.297.378)1.924.644(3.472.176دائنة جتارية

463.4563.991.742)1.188.984(1.490.455دائنني متنوعني

9.097.802)3.730.128()8.666.465()1.914.330(ح�سابات دائنة لأطراف ذات عالقة

10.725.289-)250.000(73.716م�ساريف م�ستحقة

)2.468.085()2.468.085()2.172.826()2.129.548(امل�سدد من الزكاة

)77.598()523.081()235.990()136.188(املدفوع من مكافاأة نهاية اخلدمة

----�أق�ساط د�ئنة طويلة �لأجل

----�سندات بنكية طويلة الأجل

)49.988.705()33.637.521()53.533.690()23.441.989(اإجمايل التغري يف الأً�سول

)22.449.591(6.734.333)15.179.120(13.854.982�شايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية

التدفق النقدي من اأن�سطة الإ�ستثمار

-1.385.1472.162.686)2.740.030(�سراء الإ�ستثمارات 

-19.000-65.000املتح�سل من بيع اأ�سول ثابتة

)486.212()1.692.262()991.858()1.165.904(�سراء اأ�سول ثابتة

)611.212()377.594()407.847()2.151.000(اأ�سول غري ملمو�سة

)1.097.990(111.830)14.558()5.991.934(�شايف التدفق النقدي من اأن�شطة الإ�شتثمار 

التدفق النقدي من اأن�سطة التمويل 

21.750.000)4.000.000(5.000.000)5.900.000(قرو�س ق�سرية الأجل

-442.422--البنوك الدائنة

21.750.000)3.557.578(5.000.000)5.900.000(�شايف التدفق النقدي من اأن�شطة التمويل

)1.797.581(3.288.585)10.193.678(1.963.048�سايف التغيري يف النقد 

17.169.94219.132.9908.939.31212.227.897النقد و النقد املماثل يف اأول ال�سنه

19.132.9908.939.31212.227.89710.430.316ر�شيد النقد و النقد املماKل يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: �سركة باعظيم التجارية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية �

اإنخف�ست التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية من 13.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 اإلى 6.7 مليون ريال �سعودي  يف عام 2015  وذلك كننتيجة 
لزيادة يف الذمم املدينة

ارتفعت الذمم التجارية  املدينة من 78.8 مليون يف عام 2013 اإلى 118.9 مليون يف عام 2015. وب�سكل لفت، زادت اأيام التح�سيل مبعدل 30 يوما لت�سل اإلى 
128 يوما يف عام 2015 مقارنة بـــــــــ 98 يوما يف عام 2013.

وباملثل، ارتفعت امل�سروفات املدفوعة م�سبقا من 1.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013 اإلى 6.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية �

بلغ التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية 0.1  مليون ريال �سعودي يف عام 2015

ونظرا لأن اأعمال ال�سركة اأظهرت منو ب�سبب ارتفاع قاعدة العمالء، فقد قامت ال�سركة  ببع�س ال�ستثمارات يف الأ�سول الثابتة خالل الفرتة من  2013 اإلى 2015.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية �

جلاأت ال�سركة اإلى ترتيب قر�س ق�سري الأجل من البنوك لتمويل اإحتياجاتها من راأ�س املال العامل. و بلغ التدفق النقدي من الأن�سطة التمويلية 3.6 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2015.

و ذلك لأن ال�سركة ح�سلت على قر�س ق�سري الأجل بقيمة 12 مليون ريال �سعودي يف عام 2015، وقامت ب�سداد 16 مليون ريال �سعودي )مبا يف ذلك �سداد دفعات 
من العام ال�سابق(.

بالإ�سافة اإلى ذلك، يف عام 2015، ح�سلت ال�سركة اأي�سا على ت�سهيالت بال�سحب على املك�سوف بقيمة 0.4 مليون ريال �سعودي.

الرصيد النقدي �

اإرتفع الر�سيد النقدي من 8.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014 اإلى 12.2 يف عام 2015، و يرجع ذلك يف املقام الأول اإلى زيادة يف التدفقات النقدية من 
الأن�سطة الت�سغيلية. ومع ذلك، فقد اإنخف�س الر�سيد النقدي يف عام 2014 مقارنة بالعام ال�سابق ب�سبب الزيادة يف املخزون والنخفا�س يف الذمم الدائنة.
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سياسة توزيع األرباح . 8
تخ�سع عملية توزيع الأرباح اإلى قيود معينة وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، حيث تن�س املادة )42( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن يتم توزيع اأرباح ال�سركة 

ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:

جتنب الزكاة املفرو�سة �سرعا. �
جتنب 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الحتياطي املذكور ن�سف  �

راأ�س املال.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع. �
يخ�س�س بعد ما تقدم مبا ل يتجاوز 10% من الباقي مكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء جمل�س املديرين وح�سب ما تقره اجلهات املخت�سة. �

كذلك من اجلدير ذكره اأن ال�سركة قامت بتوزيع اأرباح خالل الثالث �سنوات ال�سابقة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م. 

بح�سب قرار اجلمعية بتاريخ 1435/08/21هـ وافق امل�ساهمون على توزيع اأرباح لل�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م بواقع 13.162.500 ريال - 1
�سعودي بن�سبة 13% من راأ�س مال ال�سركة.

بح�سب قرار اجلمعية بتاريخ 1436/11/15هـ وافق امل�ساهمون على توزيع اأرباح لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م بواقع 13.162.500 ريال - 2
�سعودي بن�سبة 13% من راأ�س مال ال�سركة.

بح�سب قرار اجلمعية بتاريخ 1437/08/08هـ وافق امل�ساهمون على توزيع اأرباح لل�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م بواقع 12.070.000 ريال - 3
�سعودي بن�سبة 12% من راأ�س مال ال�سركة.
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استخدام متحصالت الطرح. 5
وتكاليف مت حتملها  �سعودي كم�ساريف  ريال  مليون  تقريبا )••(  منها  �سيدفع  �سعودي،  ريال  مبلغ )••(  الكتتاب  لإجمايل متح�سالت  املتوقعة  القيمة  تبلغ 
لالإ�سدار، والتي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب، وم�ست�سار العناية املهنية املايل وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع، وامل�ساريف 
والتكاليف الأخرى املتعلقة بالكتتاب. جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لن تتحمل اأي من امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت الكتتاب، 

و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�ساريف الكتتاب التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الكتتاب.

هذا و�سيتم توزيع �سايف متح�سالت الكتتاب واملقدرة بحوايل )••( ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني كل ح�سب الن�سبة التي ميتلكها يف راأ�س مال ال�سركة، 
ولن ت�ستلم ال�سركة اأي مبلغ من متح�سالت الكتتاب ل�ستخدامها يف متويل اأي م�ساريع م�ستقبلية.  
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إفادات الخبراء.  2
قدم جميع امل�ست�سارين الواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )هـ( موافقتهم اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سماوؤهم وعناوينهم و�سعاراتهم وعلى ن�سر اإفاداتهم يف ن�سرة 
– من �سمن فريق العمل القائم على تقدمي  الإ�سدار، ومل يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة. كما اأن جميع امل�ست�سارين والعاملني لديهم 
خدمات لل�سركة – اأو اأقاربهم ل ميلكون اأي اأ�سهم يف ال�سركة ولي�س لأي منهم م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه 

الن�سرة مبا قد يوؤثر على ا�ستقالليتهم.
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اإلقرارات. 22
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة مبا يلي:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال امل�سدر اأو اأي من �سركاته التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريا ملحوظا يف الو�سع املايل خالل ال )12(  �
�سهرا الأخرية.

مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�سدر اأو اأي من �سركاته التابعة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة  �
لتاريخ طلب الت�سجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأ�سهم. 

مل يكن هناك اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للم�سدر اأو اأي من �سركاته التابعة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �
الت�سجيل وقبول الإدراج.

بخالف ماورد يف �سفحة )33( من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف امل�سدر اأو اأي  �
من �سركاته التابعة.
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المعلومات القانونية. 22

ملخص النظام األساسي للشركة 2 - 22

وتاريخ 1385/03/22هـ )املوافق  امللكي رقم م/6  املر�سوم  ال�سادر مبوجب  القدمي  ال�سركات  بناًء على نظام  ل�سركة باعظيم  الأ�سا�سي  النظام  اإعداد  لقد مت 
1965/06/21م( وما ورد عليه من تعديالت، ولي�س على نظام ال�سركات احلايل ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ )املوافق 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ يف تاريخ 1437/07/25هـ املوافق )2016/5/2م(. وعليه، فاإن املق�سود بنظام ال�سركات املذكور يف هذا الق�سم من 
ن�سرة الإ�سدار هو نظام ال�سركات القدمي، واملواد املذكورة هي مواد مرقمة بح�سب نظام ال�سركات القدمي. ولدى ال�سركة مهلة عام كامل من تاريخ نفاذ نظام 
ال�سركات احلايل )اأي منذ 2016/5/2م( لت�سحيح اأو�ساعها مبا فيها تعديل نظامها الأ�سا�سي مبا يتوافق مع نظام ال�سركات احلايل، مع العلم بوجود نية لدى 

جمل�س اإدارة ال�سركة لتعديل اأو�ساعها خالل املهلة القانونية املمنوحة لها.

المادة )2(: 2   2   22

توؤ�س�س طبقًا لهذا النظام واأحكام نظام ال�سركات �سركة م�ساهمة �سعودية.

المادة )2(: 2   2   22

�سركة باعظيم التجارية )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(

المادة )2(: 2   2   22

اإن الغر�س من تاأ�سي�س ال�سركة هو ت�سجيع ال�ستثمار ومبا�سرته مبفردها اأو مع الغري يف املجالت التالية:

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واأدوات النظافة والأدوات املنزلية واأدوات التجميل ويف مواد املباين والأجهزة ال�سناعية ومعدات ت�سييد - 1
الطرق وكافة اأنواع ال�سلع واخلدمات.

اإدارة و�سيانة العقارات واملجمعات ال�سكنية.- 2
ال�سترياد والت�سدير للغري.- 3
ت�سنيع املواد الغذائية واأدوات النظافة والأدوات املنزلية واأدوات التجميل )بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة لذلك من جهات الخت�سا�س(.- 4
�سراء اأرا�سي وعقارات بهدف تطويرها وحت�سينها وت�سييد املباين ال�سكنية وامل�ستودعات التجارية عليها وا�ستغاللها �سواء بالبيع اأو التاأجري مل�سلحة - 5

ال�سركة.
التعهدات التجارية وذلك بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س.- 6

تلتزم ال�سركة يف �سبيل ممار�سة اأغرا�سها املذكورة باحل�سول على الرتاخي�س النظامية التي تتطلبها الأنظمة ال�سائدة واملعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

المادة )4(: 4   2   22

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة، اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو التي تعاونها على حتقيق غر�سها، 
ولها اأن تتملك الأ�سهم اأو احل�س�س يف هذه ال�سركات واأن تدجمها اأو تدمج فيها اأو ت�سرتيها. كما يجوز اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه 
مع ال�سركات الأخرى مبا ل يتجاوز ع�سرين باملائة من احتياطياتها احلرة ول يزيد على ع�سرة باملائة من راأ�سمال ال�سركة التي ت�سارك فيها واأن ل يتجاوز اإجمايل 

هذه امل�ساركات قيمة هذه الحتياطات مع اإبالغ اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها.  

المادة )5(: 5   2   22

يقع يف مدينة الريا�س ويجوز ملجل�س الإدارة اأن ين�سÅ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها. 

المادة ) (:     2   22

مدة ال�سركة )99( ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة على الأقل. 
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المادة ) (:     2   22

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )101.250.000( مائة وواحد مليون ومائتان وخم�سون األف ريال �سعودي، مق�سم اإلى )10.125.000( ع�سرة مليون ومائة وخم�سة 
وع�سرون األف �سهم مت�ساوية القيمة، قيمة كل �سهم منها )10( ع�سرة ريال، واكتتب املوؤ�س�سون يف كامل اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة كاأ�سهم عينية وذلك طبقًا لدرا�سة 

اجلدوى القت�سادية واملالية لتحويل �سركة تو�سية ب�سيطة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة.

المادة ) (:     2   22

اكتتب املوؤ�س�سون يف كامل الأ�سهم، ويقر املوؤ�س�سون باأنهم دفعوا منها جمموع حقوق ال�سركاء وقدره )90.835.168( من راأ�سمال ال�سركة كاأ�سهم عينية مبوجب 
درا�سة اجلدوى القت�سادية واملالية وباقي املبلغ وقدره )10.414.832( مبوجب ال�سهادة البنكية ال�سادرة.

 المادة )2(: 2   2   22

تكون الأ�سهم ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ساف فرق القيمة اإلى 
الحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�سى، وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب 

عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�سة بال�سهم ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سئولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

المادة )20(: 20   2   22

الأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهاداتها وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن 
�سنتني متتاليتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة كما ل يجوز تداول اأ�سهم زيادة راأ�س املال التي يكتتب بها املوؤ�س�سون اإذا 

متت زيادة راأ�س املال يف فرتة احلظر املذكورة على اأن تبداأ مدة ال�سنتني يف هذه احلالة من تاريخ تعديل بيانات ال�سركة بال�سجل التجاري مبا يفيد الزيادة.

ويوؤ�سر على ال�سكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي ميتنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية 
وفقًا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته 

اإلى الغري.

المادة )22(: 22   2   22

اإقامتهم وعناوينهم  امل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم وحمال  اأ�سماء  ال�سركة، والذي يت�سمن  الذي تعده  امل�ساهمني  بالقيد يف �سجل  الأ�سهم ال�سمية  يتم تداول 
واأرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها ويوؤ�سر بهذا القيد على الأ�سهم ول يعتد بنقل ملكية الأ�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإل من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور 
اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم، ويفيد الكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�سركة والتزامه بالقرارات 

التي ت�سدر من جمعيات امل�ساهمني وفقًا لأحكام هذا النظام �سواًء كان حا�سـرًا اأو غائبًا و�سواًء كان موافقًا على هذه القرارات اأو خمالفًا لها.

 المادة )22(: 22   2   22

ت�سدر ال�سركة �سهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات اأرقام مت�سل�سلة وموقعًا عليها من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة والع�سو املنتدب وتختم بختم ال�سركة ويت�سمن 
ال�سهم على الأخ�س رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر بالرتخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة وقيمة راأ�س 
املال وعدد الأ�سهم املوزع عليها وقيمة ال�سهم ال�سمية، واملبلغ املدفوع منها وغر�س ال�سركة ومركزها الرئي�سي ومدتها، ويجوز اأن يكون لالأ�سهم كوبونات ذات 

اأرقام م�سل�سلة وم�ستملة على رقم ال�سهم املرفقة به.

المادة )22(: 22   2   22

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك جاز ملجل�س الإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني ببيع 
ال�سهم يف مزاد علني ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة.

وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع هذه املبالغ جاز لل�سركة اأن ت�ستويف الباقي من 
جميع اأموال امل�ساهم.

وتلغي ال�سركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وتوؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.
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المادة )24(: 24   2   22

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى القت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة اأو عدة مرات 
باإ�سد�ر �أ�سهم جديدة بنف�ص �لقيمة �ل�سمية �لتي لالأ�سهم �لأ�سلية ب�سرط �أن يكون ر�أ�ص �ملال �لأ�سلي قد دفع باأكمله ومبر�عاة ما يق�سي به نظام �ل�سركات ويعني 
القرار طريقة زيادة راأ�س املال ويكون للم�ساهمني اأولوية الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن هوؤلء باأولويتهم بالن�سر يف جريدة يومية عن قرار زيادة راأ�س 

�ملال و�سروط �لكتتاب، ويبدي كل م�ساهم رZبته يف ��ستعمال حقه يف �لأولوية خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �لن�سر �مل�سار �إليه.

وتوزع تلك �لأ�سهم �جلديدة على �مل�ساهمني �لأ�سليني �لذين طلبو� �لكتتاب بن�سبة ما Áلكونه من �أ�سهم �أ�سلية ب�سرط �أل يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من 
الأ�سهم اجلديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�سـاهمني الأ�سليني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكون من اأ�سهم اأ�سلية على األ يتجاوز 

ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ويطرح ما تبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.

المادة )25(: 25   2   22

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة 
بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بناًء على تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات 
ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، ويبني القرار طريقة التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى 
اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قـرار التخفي�س يف جريدة يومية توزيع يف البلد الذي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س 

اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

المادة ) 2(:  2   2   22

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية اأع�ساء، اثنان منهم م�ستقلني، تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد عن ثالث �سنوات.

المادة ) 2(:  2   2   22

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها ال�سمية عن )10.000( ع�سرة اآلف ريال وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني يومًا من 
تاريخ تعيني الع�سو اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان م�سئولية اأع�ساء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول 
اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س الإدارة 

اأ�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته.

المادة ) 2(:  2   2   22

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو با�ستقالة الع�سو اأو وفاته اأو تخلف الع�سو عن ح�سور اأربع جل�سات متتالية بدون اإذن م�سروع اأو اإذا �سدر حكم بالإفال�س اأو 
اإذا اأ�سبح غري �سالح للع�سوية وفقًا لأحكام اأي نظام نافذ يف اململكة، واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س جاز للمجل�س اأن يعني موؤقتًا ع�سوًا يف املركز ال�ساغر 
على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه، واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب 

الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ساء.

المادة )22(: 22   2   22

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة وله حق ال�سرتاك يف �سركات اأخرى كما يكون له يف حدود 
اخت�سا�ساته اأن يفو�س واحد اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة.

و�إبر�م كافة �لتفاقيات و�ل�سفقات �مل�سرفية، وعلى �ملجل�ص مر�عاة �ل�سروط �لتالية لعقد �لقروVص �لتي تتجاوز �آجالها ثالث )3( �سنوات: 

اأن ل تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�سركة عن خم�سني يف املائة )50%( من راأ�سمال ال�سركة.- 1
واأن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره اأوجه ا�ستخدام القرو�س وكيفية �سداده.- 2
�أن ير�عى يف �سروط �لقرVص و�ل�سمانات �ملقدمة له عدم �لإVسر�ر بال�سركة وم�ساهميها و�ل�سمانات �لعامة للد�ئنني. - 3

بيع اأو رهن عقارات ال�سركة واأ�سولها، مبا يف ذلك متجر ال�سركة على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره للت�سرف يف عقارات  اأ- 
�ل�سركة مر�عاة �ل�سروط �لتالية:

اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.- 1
اأن يكون البيع مقاربًا لثمن املثل.- 2
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اأن يكون البيع حا�سرًا اإل يف حالت ال�سرورة وب�سمانات كافية.- 3
اأن ل يرتتب على هذا الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة اأو حتميلها بالتزامات اأخرى.- 4

�إبر�ء مديني �ل�سركة من �لتز�ماتهم، على �أن يت�سمن حم�سر جمل�ص �لإد�رة وحيثيات قر�ره مر�عاة �ل�سروط �لتالية:  -f

 اأن يكون الإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد اأدنى.- 1
واأن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد.- 2
 الإبراء حق للمجل�س ل يجوز التفوي�س فيه.- 3

المادة )20(: 20   2   22

يتقا�سى رئي�س جمل�س الإدارة مبلغ وقدره 15.000 ريال �سعودي كبدل ح�سور عن كل جل�سة، بينما يتقا�سي بقية الأع�ساء مبلغ وقدره 10.000 ريال �سعودي 
كبدل ح�سور عن كل جل�سة )�سريطة ح�سورهم اجلل�سات(، كما ي�سرف ف�ساًل عن املكافاأة املقررة لرئي�س املجل�س والأع�ساء، ما ن�سبته 10% من �سايف الأرباح 

وفقًا للمادة )42( من هذا النظام.

ويقدم جمل�س الإدارة تقريرًا اإلى اجلمعية العامة العادية، ي�ستمل على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب 
يف الأرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من املزايا، كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه 

نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية �سبق واأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

المادة )22(: 22   2   22

يتم تعيني رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب، كما يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه اأو من الغري �سكرتريًا ويخت�س بتحرير وقائع وقرارات جمل�س الإدارة يف 
حما�سر واإثباتها يف �سجل خا�س يعد لهذا الغر�س وقد حددت مكافاأته وفقًا للمادة )20( من هذا النظام، ول تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب وال�سكرتري 

عن ع�سوية كل منهم يف جمل�س الإدارة ويجوز اإعادة انتخابهم لأكرث من مرة.

ويخت�س رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب، بتمثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�ساء واجلهات احلكومية وكاتب العدل واملحاكم وجلان ف�س املنازعات 
باختالف اأنواعها وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها 
واإ�سدار الوكالت ال�سرعية وتعيني الوكالء واملحامني وعزلهم واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة وال�سلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والعرتا�س عليها نيابة 
عن ال�سركة، والتوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة مع كافة تعديالتها 
ومالحقها والتوقيع على التفاقيات وال�سكوك والإفراغ اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية واتفاقيات القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي والبنوك 
ال�سركة وت�سديد  النظام وحت�سيل حقوق  املادة )19( من هذا  الواردة يف  القيود  املالية وال�سمانات والكفالت والرهون وفكها مع مراعاة  وامل�سارف والبيوت 
والعتمادات  احل�سابات  وفتح  املناق�سات  يف  والدخول  والدفع  والقب�س  والتاأجري  وال�ستئجار  والت�سليم  وال�ستالم  وقبوله  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  التزاماتها. 
مرتباتهم  معهم وحتديد  والتعاقد  املوظفني  وتعيني  بها.  والتعامل  واملالية  التجارية  الأوراق  وكافة  وال�سيكات  ال�سندات  واإ�سدار  البنوك  لدى  والإيداع  وال�سحب 
الكفالت  ونقل  العمل  ورخ�س  الإقامات  وا�ستخراج  اخلارج  من  وال�ست�ساريون  واخلرباء  والعمال  املوظفني  وا�ستقدام  التاأ�سريات  وطلب  اخلدمة  من  و�سرفهم 
والتنازل عنها. ويجوز للرئي�س والع�سو املنتدب جمتمعني ومنفردين تفوي�س وتوكيل الغري يف حدود اخت�سا�سهما ب�سالحيات اأو باتخاذ اإجراء اأو ت�سرف معني اأو 

بالقيام بعمل اأو اأعمال معينة ولهما جمتمعني ومنفردين اإلغاء التفوي�س اأو التوكيل جزئيًا اأو كليًا.

ويتمتع الع�سو املنتدب بالإ�سافة اإلى ذلك بال�سالحيات الأخرى التي يحددها جمل�س الإدارة وعليه تنفيذ التعليمات التي يوجهها له جمل�س الإدارة.

المادة )22(: 22   2   22

يجتمع جمل�س الإدارة ب�سفة دورية كل ثالثة اأ�سهر بدعوة من رئي�سه ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعوه اإلى الجتماع متى طلب اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء.

المادة )22(: 22   2   22

ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإل اإذا ح�سره عدد من اأربعة من الأع�ساء يتم حتديده بنف�س قرار تعيني جمل�س الإدارة، ويف حالة اإنابة ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا 
اآخر يف ح�سور اجتماعات املجل�س يتعني اأن تكون الإنابة لل�سوابة الآتية:

ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات الجتماع. اأ- 
اأن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. ب- 

ل يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت عليها. ج- 
وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين اأو ممثليهم ويف حالة ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي رئي�س املجل�س اأو من ينيبه.
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المادة )24(: 24   2   22

تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

المادة )25(: 25   2   22

يجوز ملجل�س الإدارة اإ�سدار قراراته يف حالة ال�ستعجال بالت�سويت املنفرد عليها من الأع�ساء بالربيد اأو الفاك�س اأو الربق اأو التلك�س اإل اإذا طلب اأحد الأع�ساء 
كتابة عقد اجتماع للمجل�س للمداولة فيه، على اأن يعر�س القرار بهذه الطريقة على املجل�س يف اأول اجتماع له لإقراره.

المادة ) 2(:  2   2   22

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف مدينة الريا�س. ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية بطريق 
الأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز لـ)20( ع�سرين �سهمًا حق ح�سور اجلمعية العامة. وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء 

جمل�س الإدارة يف ح�سور اجلمعية العامة.

المادة ) 2(:  2   2   22

تخت�س اجلمعية التاأ�سي�سية بالأمور التالية:

التحقق من الكتتاب بكل راأ�س املال والوفاء وفقًا طبقًا لأحكام نظام ال�سركات باحلد الأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة الأ�سهم.- 1
و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة.- 2
تعيني اأع�ساء اأول جمل�س اإدارة ملدة ل جتاوز خم�س �سنوات واأول مراقب ح�سابات اإذا مل يكن قد مت تعيينهم يف عقد ال�سركة اأو يف نظامها.- 3
املداولة يف تقرير املوؤ�س�سني عن الأعمال والنفقات التي اقت�ساها التاأ�سي�س.- 4
النظر يف الت�سديق على قيمة احل�س�س العينية.- 5

وي�سرتط ل�سحة �نعقادها ح�سور عدد من �ملكتتبني Áثل ن�سف ر�أ�ص �ملال على �لأقل. ولكل مكتتب يف �جتماعاتها �سوت عن كل �سهم �كتتب به �أو Áثله.

المادة ) 2(:  2   2   22

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة 
خالل ال�ستة �سهور التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

المادة )22(: 22   2   22

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا.

ولها �أن �أن ت�سدر قر�ر�ت يف �لأمور �لد�خلة يف �خت�سا�ص �جلمعية �لعامة �لعادية وذلك بنف�ص �ل�سروط و�لأوVساع �ملقررة للجمعية �لأخرية.

المادة )20(: 20   2   22

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة، وعلى جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من 
امل�ساهمني ميثل 5% من راأ�س املال على الأقل، وتن�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�سركة قبل 
امليعاد املحدد لالنعقاد بـ )25( خم�سة وع�سرين يومًا على الأقل. وت�ستمل الدعوة على جدول الأعمال. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة 

لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

المادة )22(: 22   2   22

وعدد  الوكالة  اأو  بالأ�سالة  التي يف حيازتهم  الأ�سهم  بيان عدد  مع  اإقامتهم  واملمثلني وحمال  امل�ساهمني احلا�سرين  باأ�سماء  ك�سف  انعقاد اجلمعية  عند  يحرر 
الأ�سوات املخ�س�سة لها ويكون لكل ذي م�سلحة الطالع على هذا الك�سف.
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المادة )22(: 22   2   22

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيًحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل، فاإن مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوًما التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )30( من هذا النظام ويعترب الجتماع 

الثاين �سحيًحا اأًيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

المادة )22(: 22   2   22

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيًحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة. ويكون الجتماع الثاين �سحيًحا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س 

املال على الأقل.

المادة )24(: 24   2   22

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم.

المادة )25(: 25   2   22

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها. ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت 
موافقة اأغلبية املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة. ول يكون لهوؤلء 

راأي يف هذه القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب الأ�سهم النقدية.

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع. 

كما تقدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلًقا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة 
ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيًحا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة 

اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

المادة ) 2(:  2   2   22

اأن  اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات وعلى هوؤلء  لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها 
يجيبوا على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها 

يف هذا ال�ساأن نافًذا. 

المادة ) 2(:  2   2   22

يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة اأو من ينيبه من اأع�ساء املجل�س يف حالة غيابه. ويعني الرئي�س �سكرترًيا لالجتماع وجامًعا لالأ�سوات اأو اأكرث على 
اأن تقر اجلمعية تعيينهم. ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم يف حيازتهم بالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد 
الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع. وتدون املحا�سر 

ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و �سكرتريها وجامع الأ�سوات.

 المادة ) 2(:  2   2   22

يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني املراقبني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنوًيا و حتدد مكافاأته و يجوز لها اإعادة تعيينه.

المادة )22(: 22   2   22

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق، وله اأن يطلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول 
ا اأن يحقق موجودات ال�سركة والتزاماتها. عليها. وله اأي�سً

وعلى مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقريًرا ي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها وما 
يكون قد ك�سفه من خمالفات لأحكام نظام ال�سركات اأو اأحكام هذا النظام، وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.
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 المادة )40(: 40   2   22

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من بداية �سهر يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س 
ال�سركة وتنتهي يف 2008/12/31م.

 المادة )42(: 42   2   22

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرًدا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر و تقريًرا 
عن ن�ساط �ل�سركة ومركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنق�سية، و ي�سمن هذ� �لتقرير �لطريقة �لتي يقرتحها لتوزيع �لأرباح وذلك قبل �نعقاد �جلمعية �لعادية 
بـ)60( �ستني يوًما على الأقل وي�سع جمل�س الإدارة هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية العامة بـ)50( خم�سني يوًما 
على الأقل. ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق امل�سار اإليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر لنعقاد 

اجلمعية العامة بـ)25( خم�سة وع�سرين يوًما على الأقل. واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات.

وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�سركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�سة وافية من تقرير جمل�س الإدارة 
والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات قبل انعقاد اجلمعية بـ)25( خم�سة وع�سرين يوًما على الأقل.

المادة )42(: 42   2   22

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي: 

جتنب الزكاة املفرو�سة �سرًعا.- 1
يجنب )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف - 2

راأ�س املال. 
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع.- 3
يخ�س�س بعد ما تقدم مبا ل يجاوز 10% من الباقي مكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء جمل�س املديرين، وح�سب ما تقره اجلهات املخت�سة.- 4

المادة )42(: 42   2   22

تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفًقا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة.

المادة )44(: 44   2   22

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها 
املعني باملادة )6( من هذا النظام وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

المادة )45(: 45   2   22

لكل م�ساهم �حلق يف رفع دعوى �مل�سوDولية �ملقررة لل�سركة على �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة �إذ� كان من �ساأن �خلطاأ �لذي �سدر منهم �إحلاق Vسرر خا�ص به ب�سرط �أن 
يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائًما. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

المادة ) 4(:  4   2   22

عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيني م�سفي اأو 
اأكرث وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم.

ال�سركة  لأجهزة  وتبقى  امل�سفي.  تعيني  يتم  اأن  اإلى  ال�سركة  اإدارة  على  قائًما  الإدارة  ي�ستمر جمل�س  ومع ذلك  ال�سركة،  بانق�ساء  الإدارة  �سلطة جمل�س  وتنتهي 
اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

المادة ) 4(:  4   2   22

يودع هذا النظام وين�سر طبًقا لنظام ال�سركات.
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الدعاوى القضائية والغرامات 2 - 22

الدعوى المرفوعة من الشركة ضد خالد بن محمد بن مطلق المحمادي  2   2   22

اأقامت ال�سركة الق�سية رقم:) 10/3066/ق لعام 1436هـ( �سد خالد بن حممد بن مطلق املحمادي اأمام املحكمة الإدارية مبكة املكرمة للمطالبة بقيمة املديونية 
البالغة قيمتها 4.072.288.05 ريال �سعودي، وهي قيمة ب�ساعة مت توريدها للمدعى عليه. وقد حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ الذي اأقر به، 
وقدره 2.558.568.36 ريال �سعودي. وقد قامت ال�سركة برفع دعوى اأخرى برقم )4745( لعام 1437هـ، اأمام املحكمة الإدارية مبكة املكرمة �سد نف�س املدعى 

عليه للمطالبة ببقية مبلغ املديونية والق�سية ما زالت يف املداولة ومل ي�سدر حكم بعد.

ملخص العقود الجوهرية 3 - 22

عقود الـتأمين  2   2   22

لدى ال�سركة العديد من عقود التاأمني، كعقد التاأمني ال�سحي ملوظفي ال�سركة، وتاأمني �سد ال�سرقة، وتاأمني �سد احلرائق واملخاطر وتاأمني على النقل البحري 
والربي وتاأمني �سامل على املركبات اخلا�سة والذي ي�سمل ال�سركة وفروعها وم�ستودعاتها.

العقارات  2   2   22

لدى ال�سركة عقد ا�ستثماري ل�ستئجار اأر�س مب�ساحة 254182.38 مرت مربع ملدة 23�سنة من بلدية ع�سفان التابعة لأمانة العا�سمة املقد�سة، وذلك لغر�س بناء 
ال�سركة با�ستئجار عدد من  ال�سركة موؤجرة مل�ستودع متلكه يف مدينة جدة. كما تقوم  اأن  اإلى  م�ستودع وم�سنع عليها بعد اكتمال الدرا�سات الالزمة. بالإ�سافة 
امل�ستودعات )عدد 24 م�ستودع( يف عدة مدن يف اململكة على �سبيل املثال ل احل�سر، الريا�س واملدينة املنورة وجدة والدمام وخمي�س م�سيط وبريدة وذلك لغر�س 

تخزين منتجاتها. 

كما متلك ال�سركة �ستة )6( عقارات يف الريا�س وجدة واملدينة املنورة. ثالثة عقارات منها عبارة عن مكاتب للمركز الرئي�سي لل�سركة، وم�ستودع يف مدينة الريا�س 
وم�ستودع يف مدينة جدة موؤجر اإلى �سركة النجوم ملواد واآلت املطابع املحدودة ملدة )5( �سنوات تنتهي يف 2017/01/31م واأر�س ف�ساء يف املدينة املنورة مل يتم 

ا�ستغاللها من قبل ال�سركة بعد.

اتفاقيات التصنيع والتوريد لعمالء الشركة والتوزيع الحصري 2   2   22

تقوم ال�سركة بت�سنيع منتجاتها املختلفة مع عدد من امل�سانع خارج اململكة، حيث تتعاقد ال�سركة مع )19( م�سنعًا عامليًا يف اأملانيا وبريطانيا واإيطاليا وال�سني 
وكوريا اجلنوبية والإمارات العربية املتحدة والهند وتايوان. تن�س عقود الت�سنيع هذه على اأن تقوم تلك امل�سانع العاملية بت�سنيع منتجات ال�سركة مبوجب ملكية 

�سركة باعظيم للعالمات التجارية امل�سجلة عامليًا ومن ثم توريد تلك املنتجات كمنتجات نهائية ل�سركة باعظيم. 

 ومتار�س ال�سركة ن�ساطاتها مع العمالء من خالل اإبرام عقود التوريد اإلى كبار جتار اجلملة يف اململكة وعقود مع اأغلب �سركات اأ�سواق ومتاجر اجلملة والتجزئة 
الكربى يف اململكة العربية ال�سعودية، بحيث تقوم تلك ال�سركات ب�سراء املنتجات من �سركة باعظيم التجارية وبيعها يف اأ�سواقها، بالإ�سافة اإلى اتفاقيات توزيع 
ملنتجات ال�سركة يف الإمارات العربية املتحدة وجمهورية م�سر العربية ومملكة البحرين. وتقوم العالقة التعاقدية بني ال�سركة وعمالئها ومورديها بناء على طلبات 
واأوامر �سراء مقدمة من العمالء اإلى ال�سركة، بحيث حتتوي اأوامر ال�سراء على نوع الب�ساعة والكمية التي �سيتم بيعها اأو توريدها وتاريخ البيع اأو التوريد لتلك 

�لب�سائع و�سروط �لدفع وتو�ريخ دفع �ملبالغ �مل�ستحقة. 

لدى ال�سركة اتفاقيتي توزيع رئي�سية لتوزيع بع�س املنتجات امل�ستوردة بناًء على عقود توزيع ح�سرية مع �سركة بولنت العاملية عن طريق فرعها يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة لتوريد منتجاتها ل�سركة باعظيم التجارية، ومن اأمثلة تلك املنتجات )تونا ريو ماري وبخاخ املاريتو والعديد من املنظفات( واتفاقية اأخرى ح�سرية 
مع �سركة حياة الرتكية، لتوريد عدة منتجات لل�سركة مثل )حفائ�س امل�سنني والأطفال واملناديل املعطرة( بدورها تقوم �سركة باعظيم بتوزيع تلك املنتجات كموزع 

ح�سري يف اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقيات التسهيالت االئتمانية واالعتمادات البنكية 4   2   22

ح�سلت �سركة باعظيم على عدة ت�سهيالت بنكية من البنك الأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك العربي الوطني وم�سرف الراجحي، وذلك على 
�سكل ت�سهيالت بنكية ق�سرية الأجل، واإ�سدار �سمانات بنكية. وقد مت تاأمني هذه الت�سهيالت مقابل �سمانات �سخ�سية مقدمة من اأع�ساء جمل�س الإدارة.كما تقوم 

تلك البنوك بفتح اعتمادات م�ستندية ق�سرية الأجل ل�سالح ال�سركة لغر�س ا�سترياد املنتجات من ال�سركات العاملية خارج اململكة العربية ال�سعودية.

اجلدير بالذكر اأن ال�سركة ملزمة باإ�سعار كال من البنك الهلي والبنك الفرن�سي وم�سرف الراجحي وقد مت اإ�سعارهم باأن ال�سركة تعتزم طرح اأ�سهمها يف ال�سوق 
املوازية.
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ملخص للعقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 5   2   22

تقر ال�سركة باأنه ل توجد عقود اأو ترتيبات �سارية املفعول اأو عقود مزمع اإبرامها تكون مهمة لأعمال ال�سركة عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار يكون للرئي�س التنفيذي 
اأو مدير عام الإدارة املالية اأو اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأمني �سر املجل�س اأو لأي قريب من هوؤلء املذكورين م�سلحة جوهرية فيها �سوى ما هو مذكور اأدناه. 

يوجد لدى ال�سركة ا�ستثمارات يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة )ال�سارقة "املنطقة احلرة"( وقطر م�سجلة با�سم رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/  �
�سامل بن �سالح باعظيم، وهي موؤ�س�سات فردية ممولكة بالكامل من ال�سركة وتدار ل�سالح ال�سركة. وقد تنازلت ال�سركة عن املوؤ�س�سة يف دبي اإلى �سركة 
ا�سرتلنج. ويوجد م�ستند موقع من قبل م�ساهمي ال�سركة بتاريخ 2015/01/19م يوؤكد على قرار امل�ساهمني بافتتاح موؤ�س�ستني فرديتني يف كل من دولة 
الإمارات العربية املتحدة وقطر با�سم رئي�س جمل�س الإدارة واأن تكون جميع الأن�سطة التي متار�سها املوؤ�س�ستني ملك ل�سركة باعظيم. بالإ�سافة اإلى 
م�ستند اآخر موقع من رئي�س جمل�س الإدارة باأن تلك املوؤ�س�سات يف دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة قطر تعود ملكيتها لل�سركة بكامل ما لها من 
حقوق واأرباح وما عليها من التزامات. ويتم اعتماد اأعمال املوؤ�س�سات �سمن اأعمال ال�سركة يف اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة. وتتم املوافقة 
على هذه التعامالت بني ال�سركة ورئي�س جمل�س الإدارة والرتخي�س بها يف اجلمعيات العمومية �سنوًيا عماًل باأحكام املادة )71( من نظام ال�سركات 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املذكورة اأعاله، هي عالقات اأوامر �سراء خطية، لي�ست عقود، بني ال�سركة وموؤ�س�سات رئي�س جمل�س 

الإدارة وتظهر يف القوائم املالية اخلا�سة بال�سركة.

العالمات التجارية     2   22

متتلك �سركة باعظيم العديد من العالمات التجارية، وقد �سجلت ال�سركة عالماتها التجارية يف عدة دول مثل )ال�سعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، 
ال�سني، هو„ كو„(  بريطانيا،  الأوروبية،  ال�سوق  اإيران،  تركيا،  تون�س،  املغرب،  ليبيا،  �سوريا، اجلزائر،  الأردن،  كوريا، م�سر،  لبنان،  تايوان،  اليمن، عمان، 
وح�سلت على عدد )497( �سهادة ت�سجيل لعالماتها التجارية. وتتعاقد ال�سركة مع عدة م�سانع عاملية لت�سنيع منتجات خمتارة با�ستخدام العالمات التجارية 
اململوكة لل�سركة. وتعد هذه العالمات التجارية جوهرية يف ربحية ال�سركة و تعتمد عليها ال�سركة ب�سكل كبري يف ت�سيري اأعمالها. وبخالف هذه العالمات التجارية، 

ل توجد لدى ال�سركة اأي اأ�سول غري ملمو�سة اأخرى كرباءات الخرتاع اأو حقوق الن�سر اأو حقوق امللكية الفكرية اأو غريها.
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مصاريف الطرح. 23
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون كافة التكاليف املتعلقة بالكتتاب والتي من املتوقع اأن تبلغ حوايل )**( مليون ريال �سعودي حيث �سيتم خ�سمها من اإجمايل 
متح�سالت الكتتاب البالغة )••( ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف الكتتاب اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب وم�ست�سار العناية املهنية املايل 

وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالكتتاب.

هاذا ويجدر الذكر اأن ال�سركة لن تتحمل اأي من امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت الكتتاب و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد 
م�ساريف الكتتاب التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الكتتاب. 
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب. 24
تقدمت ال�سركة بطلب الت�سجيل وقبول الإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن الهيئة يف اململكة ومتت املوافقة على ن�سرة 

الإ�سدار وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم يف ال�سوق املوازية.

االكتتاب  2 - 24

يتكون الكتتاب من 3.037.500 �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد متثل 30% من راأ�س مال ال�سركة، 
والتي �سيتم طرحها ب�سعر )••( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وبقيمة اجمالية قدرها )••( ريال �سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 2 - 24

يقت�سر الكتتاب على ال�سرائح التالية:

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س. - 1
عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة �سريطة �أن يكون ذلك �ل�سخ�ص �ملرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت - 2

اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 
حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. - 3
ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة. - 4
ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. - 5
�سناديق ال�ستثمار. - 6
م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7
اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8
اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية:- 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع  اأ- 
�سنةخالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية. ب- 
اأن يكون حا�سال على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ج- 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10
�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى مدير الكتتاب، ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف ن�سرة 
�لإ�سد�ر ومنوذج �لكتتاب. ويجب على كل مكتتب �أن يو�فق على كل �ل�سروط و�لأحكام و�أن ي�ستكمل كافة �لأق�سام ذ�ت �ل�سلة يف منوذج طلب �لكتتاب. –تفظ 
�ل�سركة باحلق يف رف�ص �أي منوذج طلب �كتتاب، جزئيا �أو كليا، يف حالة عدم �لوفاء باأي من �سروط �لكتتاب و�أحكامه �أو عدم �تباع �لتعليمات ح�سب �لأ�سول ويف 
حينه. ل يجوز اإدخال تعديالت على منوذج طلب الكتتاب اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، متثل منموذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقا ملزما 

قانونيا بني املكتتب وال�سركة.

فترة االكتتاب وشروطه 3 - 24

 •••• ••/••/••••م( ولغاية يوم  ••/••/••••هـ )املوافق   •••• �سيبداأ امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب للطرح با�ستالم مناذج طلب الكتتاب بدءا من يوم 
••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب الكتتاب، يعترب منوذج طلب الكتتاب لغيا. 

�سيكون اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب يف يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(.

�سيكون احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها *** �سهم بقيمة **** ريال �سعودي. اأما احلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها ف�سيكون 
•• �سهم بقيمة •• ريال �سعودي. 

يجب تقدمي طلب الكتتاب خالل فرتة الكتتاب مرفقا بامل�ستندات املطلوبة يف منوذج الكتتاب.
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التخصيص ورد الفائض 4 - 24

النهائي ورد فائ�س  التخ�سي�س  الإعالن عن  اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم  اأمانة ويجب على كل مكتتب  امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب  �سيقوم 
الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم •••• ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(.

�سيتم  التي  الفائ�سة  واملبالغ  لكل منهم  املخ�س�سة  لالأ�سهم  النهائي  العدد  فيها عن  تبلغهم  للمتقدمني لالكتتاب  اإ�سعارات/تاأكيدات  املايل  امل�ست�سار  و�سري�سل 
اإعادتها لهم، اإن وجدت، و�سريد امل�ست�سار املايل اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها دون عمولت اأو ا�ستقطاعات، اإن وجدت، ح�سب ر�سائل 

الإ�سعار والتاأكيد. للمزيد من املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني الت�سال بامل�ست�سار املايل.

الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 4 - 24

تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق الإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف اأي من احلالت الآتية:

اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �
اإذا اأخفق امل�سدر اإخفاقا تراه الهيئة جوهريا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف مواعيده �
اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله لت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية �
اإذا راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية �

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

ل يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية اإلغاء الطرح اأو تعليقه اإل مبوافقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات - 1
الآتية:
الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء اأو التعليق. �
ن�سخة من الإعالن عن �سبب الإعالن. �
ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر  �

يتخذه امل�سدر.
يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء الإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.- 2
عندما يتم تعليق اأو اإلغاء الإدراج بناء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو الإلغاء واملدة املتوقعة - 3

للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق اأو الإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل وترف�س طلب التعليق اأو الإلغاء ح�سب تقديرها.- 4

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 5 - 24

مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم مبا يف ذلك:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة وامل�ساهمني يف اجلمعية العمومية الغري عادية ال�سادر بتاريخ 1438/02/27هـ )املوافق 2016/11/27م(.- 1
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام املعلن عنها على موقع هيئة ال�سوق املالية بتاريخ ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(.- 2

إفادة 4 - 24

لي�س هناك اأي ترتيبات قائمة ملنع الت�سرف يف اأي اأ�سهم من اأ�سهم ال�سركة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 24

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 2 - 24

مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب، فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف منوذج طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.  �
�ملو�فقة على �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة و�ل�سروط �لو�ردة يف ن�سرة �لإ�سد�ر. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
اأنه مل ي�سبق له ولأي من اأفراد عائلته امل�سمولني يف منوذج طلب الكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ويوافق على اأن لل�سركة احلق  �

يف رف�س طلبات الكتتاب املزدوجة.
قبوله �لأ�سهم �ملخ�س�سة مبوجب منوذج طلب �لكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات �لكتتاب �لو�ردة يف �لطلب ويف ن�سرة �لإ�سد�ر. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

عمليات التخصيص 2 - 24

النهائي ورد فائ�س  التخ�سي�س  الإعالن عن  اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم  اأمانة ويجب على كل مكتتب  امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب  �سيقوم 
الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم ••/••/••••هـ )املوافق ••/••/••••م(.

سوق األسهم السعودية )تداول(  3 - 24

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م. تتم عملية 
التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام الأ�سبوع من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س 
على فرتة واحدة من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3 ع�سرًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من 

ال�ساعة 9:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 10 �سباحًا.

ويتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل وهي الأوامر امل�ستملة 
على اأف�سل الأ�سعار، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر، ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت، ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي 
املعلومات املعروفني مثل "رويرتز". وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم. اأي اأن نقل امللكية لالأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

وينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام "تداول". ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، بهدف 
�سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي  4 - 24

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك الأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة واملتوقع يف 26 فرباير 2017، وتعترب 
التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدلل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

ول ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول"، وت�سجيل ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية. 
ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة 

عنها. ولن تتحمل ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح. 25
اإذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ املحدد لنتهاء عملية الطرح املبني يف ن�سرة الإ�سدار املقدمة لهيئة ال�سوق املالية، وجب على امل�ست�سار املايل اأن يقدم للهيئة خالل 

ع�سرة )10( اأيام من انتهاء فرتة الطرح اإ�سعارًا كتابيًا موقعًا منه يوؤكد فيه عدم اكتمال الطرح. 

وتوؤكد ال�سركة التزامها باأي قرار اأو تعليمات اأو اإجراءات ت�سدر من هيئة ال�سوق املالية يف حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 24
�ستكون جميع م�ستندات ال�سركة املتعلقة بطرح اأ�سهم ال�سركة وقبول اإدراجها يف ال�سوق املوازية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة الواقع يف الريا�س، حي 
املربع، �سارع امللك في�سل، �س.ب. 2156، الريا�س 11451، اململكة العربية ال�سعودية، وذلك بني ال�ساعة 8:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 4:00 ع�سرًا ابتداًء من يوم 
••/••/1438هـ )املوافق ••/••/2017م( حتى ••/••/1438هـ )املوافق ••/••/2017م( خالل اأيام العمل )من الأحد اإلى اخلمي�س(، على األ تقل تلك 

الفرتة عن �سبعة )7( اأيام قبل نهاية فرتة الطرح. ومن تلك امل�ستندات على �سبيل املثال ل احل�سر:

النظام الأ�سا�سي لل�سركة وم�ستندات التاأ�سي�س الأخرى. �
اأي م�ستند اأو اأمر يجيز طرح الأ�سهم على اجلمهور. �
تقرير تقومي الأوراق املالية لل�سركة. �
جميع التقارير وامل�ستندات الأخرى املتعلقة بالطرح، وتقديرات القيمة والبيانات والتقارير واملوافقات التي يعدها اأي خبري اأو م�ست�سار اأو اأي م�ستند  �

مت الإ�سارة اإليه يف ن�سرة الإ�سدار.
القوائم املالية املراجعة لل�سركة لآخر �سنة مالية ت�سبق مبا�سرة ن�سر ن�سرة الإ�سدار، اإ�سافة اإلى اأحدث قوائم مالية اأولية. �
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تقرير المحاسب القانوني. 28



75

شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015م
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

2014م2015م�إي�ضاح

موجودات

موجودات متداولة

412.227.8978.939.312نقد لدى البنوك

5118.940.87795.446.317مدينون جتاريون - بال�صايف 

64.356.1617.415.862مدينون متنوعون  

71.220.9904.261.717مدينون اأطراف ذات عالقة 

848.882.67152.755.418املخزون 

96.463.5782.320.474م�صروفات مدفوعة مقدما 

192.092.174171.139.100جمموع املوجودات املتداولة

1057.234.32658.160.409ا�صتثمارات

119.512.8028.998.344موجودات ثابتة ـ بال�صايف

122.773.3012.477.277موجودات غري ملمو�صة

261.612.603240.775.130جمموع املوجودات

املطلوبات   

املطلوبات املتداولة

1366.261.63460.140.168بنوك دائنة

147.216.9512.919.573دائنون جتاريون

151.696.5261.233.070دائنون متنوعون

165.033.5228.763.650دائنون اأطراف ذات عالقة 

172.747.6852.468.085خم�ص�ص الزكاة 

82.956.31875.524.546جمموع املطلوبات املتداولة

183.735.6823.545.812خم�ص�ص مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني

191.127.2521.127.252خم�ص�صات اأخرى

87.819.25280.197.610جمموع املطلوبات  

حقوق امل�صاهمني

20101.250.000101.250.000راأ�ص املال

2121.911.45518.220.710احتياطي نظامي

-222.000.000اإحتياطي عام

48.631.89641.106.810اأرباح مبقاة

173.793.351160.577.520جمموع حقوق امل�صاهمني

261.612.603240.775.130جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

 )بالرياالت السعودية(
2014م2015م�إي�ضاح

23344.392.072316.509.085املبيعات  

)188.194.626()197.812.254(24تكلفة املبيعات  

146.579.818128.314.459جممل الربح 

يخ�صم : امل�صروفات والأعباء

2586.822.05372.109.586م�صروفات بيع وت�صويق

2616.785.15115.601.975م�صروفات عمومية واإدارية

111.177.8041.359.025ا�صتهالك موجودات ثابتة

1281.57081.570اإطفاء موجودات غري ملمو�صة

712.951711.994خم�ص�ص مكافاآت ترك اخلدمة للعاملني

327.252-خم�ص�ص اأعباء حمتملة

105.579.52990.191.402جمموع امل�صروفات والأعباء

41.00028938.123.057الدخل من الأن�صطة الرئي�صية

اإيرادات )م�صروفات( اأخرى

)151.348(1.236.603�صايف اأرباح )خ�صائر( ا�صتثمارات

-19.000اأرباح بيع موجودات ثابتة

)666.069()821.793(فروق عملة

)25.828()35.771(ديون معدومة 

)811.104()928.824(ب�صاعة منتهية ال�صالحية وتالفة

)50.279(-فروق مطالبات تاأمني

247.879165.513اإيرادات متنوعة

)1.121.983()1.062.251(م�صروفات متويل

)2.661.098()1.345.157(جمموع الإيرادات )امل�صروفات( الأخرى

39.655.13235.461.959�صافى دخل ال�صنة قبل ا�صتقطاع الزكاة 

)2.548.760()2.747.685(17خم�ص�ص الزكاة 

36.907.44732.913.199�صافى دخل ال�صنة 

3ربحية ال�صهم

4.053.76الدخل من الأن�صطة الرئي�صية

3.653.25من �صايف دخل ال�صنة

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

 )بالرياالت السعودية(
2014م2015م

التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل :
36.907.44732.913.199�صايف دخل ال�صنة 

تعديل �صايف الدخل اإلى �صايف التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل
1.177.8041.359.025ا�صتهالك موجودات ثابتة

81.57081.570اإطفاء موجودات غري ملمو�صة
2.747.6852.548.760خم�ص�ص الزكاة 

712.951711.994خم�ص�ص مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني
327.252-خم�ص�ص اأعباء حمتملة

-)19.000( )اأرباح( بيع موجودات ثابتة
412.770)1.236.603()اأرباح( خ�صائر اإ�صتثمارات  

40.371.85438.354.570
التغري فى املوجودات واملطلوبات

نق�ص )زيادة( :
)16.608.100()23.494.560(مدينون جتاريون
3.059.701607.772مدينون متنوعون

)18.846.455()20.650.889(مدينون اأطراف ذات عالقة
)10.531.531(3.872.747املخزون 

)675.409()4.143.104(م�صروفات مدفوعة مقدما
)نق�ص( زيادة :

9.679.0446.958.942بنوك – اأوراق دفع
)1.924.644(4.297.378دائنون جتاريون
)1.188.984(463.456دائنون متنوعون

)8.666.465()3.730.128(دائنون اأطراف ذات عالقة
)250.000(-م�صروفات م�صتحقة  

)2.172.826()2.468.085(الزكاة املدفوعة
)235.990()523.081(املن�صرف من خم�ص�ص ترك اخلدمة للعاملني

)15.179.120(6.734.333�صايف التدفق النقدي الناجت عن )امل�صتخدم يف( عمليات الت�صغيل
التدفق النقدي من عمليات ال�صتثمار :

)991.858()1.692.262()�صراء( موجودات ثابتة
)407.847()377.594()�صراء( موجودات غري ملمو�صة
-19.000املح�صل من بيع موجودات ثابتة

2.162.6861.385.147املح�صل من اأرباح اإ�صتثمارات
)14.558(111.830�صايف التدفق النقدي الناجت عن )امل�صتخدم يف( عمليات ال�صتثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل :
-442.422بنوك دائنة

12.000.00016.000.000بنوك ـ قرو�ص ق�صرية الأجل 
)11.000.000()16.000.000(بنوك - قرو�ص ق�صرية الأجل

5.000.000)3.557.578(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( الناجت عن عمليات التمويل
)10.193.678(3.288.585�صايف الزيادة )النق�ص( يف الأر�صدة النقدية

8.939.31219.132.990النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة 
12.227.8978.939.312النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة                                   4

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

 )بالرياالت السعودية(
جمموع حقوق �مل�ضاهمني�أرباح مبقاة�إحتياطي عام�حتياطي نظامير�أ�س �ملال

35.796.078151.975.468-101.250.00014.929.390الر�صيد اأول ال�صنة

)24.311.147()24.311.147(---توزيعات على امل�صاهمني

32.913.19932.913.199---�صايف دخل ال�صنة

-)3.291.320(-3.291.320-املحول لالإحتياطي النظامي 

41.106.810160.577.520-101.250.00018.220.710الر�صيد فى 2014/12/31م

41.106.810160.577.520-101.250.00018.220.710الر�صيد اأول ال�صنة

)23.691.616()23.691.616(---توزيعات على امل�صاهمني

36.907.44736.907.447---�صايف دخل ال�صنة

-)3.690.745(-3.690.745-املحول لالإحتياطي النظامي 

-)2.000.000(2.000.000--املحول لالإحتياطي العام

101.250.00021.911.4552.000.00048.631.896173.793.351الر�صيد فى 2015/12/31م

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )30( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

1 ـ عــام
1/1 - �صركة باعظيم التجارية – �صركة م�صاهمة �صعودية مقفلة – تاأ�ص�صت مبوجب القرار الوزاري رقم )50/ق( بتاريخ 1429/2/12هـ املوافق 2008/2/19م 
باإعالن حتول �صركة باعظيم التجارية حممد بن �صالح باعظيم و�صركاه من �صركة تو�صية ب�صيطة الى �صركة م�صاهمة �صعودية مقفلة باإ�صم �صركة باعظيم التجارية 

وقيدت ال�صركة بال�صجل التجاري مبدينة الريا�ص بنف�ص الرقم 1010017281 بتاريخ 1398/8/11هـ . 

 á«YÉæ°üdG Iõ¡LC’Gh ÊÉÑŸG OGƒe ‘h π«ªéàdG äGhOCGh á«dõæŸG äGhOC’Gh áaÉ¶ædG äGhOCGh á«FGò¨dG OGƒŸG ≈a áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒ ƒg ácô°ûdG •É°ûf - 2/1
ومعدات ت�صييد الطرق وكافة اأنواع ال�صلع واخلدمات واإدارة و�صيانة العقارات واملجمعات ال�صكنية وال�صترياد والت�صدير للغري و�صراء الأرا�صي والعقارات بهدف 

تطويرها وحت�صينها وت�صييد املباين وامل�صتودعات عليها وا�صتغاللها ل�صالح ال�صركة .

3/1 - ت�صمل القوائم املالية على ح�صابات املركز الرئي�صي والفروع والأق�صام التالية :-

اأ   – ح�صابات فرع جدة �صجل جتارى رقم 4030034688 وتاريخ 1402/8/1هـ .  

ب – ح�صابات فرع الدمام �صجل جتارى رقم 2050106377 وتاريخ 1436/10/26هــ .

ج – ح�صابات فرع تبوك �صجل جتارى رقم 3550036807 وتاريخ 1436/10/26هــ .

د – ح�صابات فرع بريدة �صجل جتارى رقم 1131056151 وتاريخ 1436/10/26هــ .

هـ – ح�صابات فرع املدينة املنورة �صجل جتارى رقم 4650079224 وتاريخ 1436/10/26هــ .

و – ح�صابات فرع خمي�ص م�صيط �صجل جتارى رقم 5855068837 وتاريخ 1436/10/26هــ .

ز  – ق�صم التوزيع مبدينة الريا�ص.  

4/1 - تبداأ ال�صنة املالية لل�صركة من اأول �صهر يناير وتنتهى بنهاية �صهر دي�صمرب من كل عام والقوائم املالية املعرو�صة لل�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015م 
مقارنة بال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014م .

2 ـ أهم السياسات المحاسبية المتبعة
يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملعايري املحا�صبة املتعارف عليها فى اململكة العربية ال�صعودية وفيما يلى ملخ�ص لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة:

1/2 ـ العرف المحاسبى

يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية , وتتبع ال�صركة قاعدة ال�صتحقاق املحا�صبى فى ت�صجيل ايراداتها وم�صروفاتها .

2/2 ـ أطراف ذات عالقة

تتمثل العالقة فى حتويل ب�صاعة ب�صعر التكلفة ملن�صات م�صتثمر فيها بدول اخلليج .

3/2 ـ المخزون

يتم تقوË املخزون على اأ�صا�ص �صعر التكلفة اأو ال�صوق اأيهما اأقل ويتم احت�صاب التكلفة ب�صفة عامة على اأ�صا�ص املتو�صط  املرجح .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(
4/2 ـ اإلستثمارات

استثمارات طويلة األجل

1/4/2 - استثمارات في رؤس أموال

- تقيد ال�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال ال�صركات امل�صاهمة ون�صبة امللكية فيها 20% اأو اأقل بالتكلفة .

2/4/2 - االستثمارات في أراضي

 متثل م�صاهمات يف اأرا�صي على امل�صاع وتقيد بالتكلفة .

5/2 ـ الموجودات الثابتة واستهالكاتها

تثبت املوجودات الثابتة بالتكلفة ويتم ا�صتهالكها – بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر النتاجى املتوقع لها بالن�صب التالية :

25%�أجهزة و�أدو�ت5%مبانى وجتهيز�ت 

25%جتهيزات اأرفف25%املعدات 

50%قوالب25%�صيارات

25%جتهيزات م�صتودعات15%اأثاث ومفرو�صات

6/2 ـ الموجودات غير الملموسة

1/5/2- تتمثل يف قيمة ت�صجيل العالمات التجارية داخل اململكة العربية ال�صعودية .

2/5/2- تتمثل يف قيمة برامج حا�صب اآيل يتم اإطفائها بطريقة الق�صط الثابت على خم�ص �صنوات.

7/2 ـ انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة للتاأكد من وجود اأى دليل على حدوث خ�صارة نتيجة الإنخفا�ص فى القيمة وذلك عندما ت�صري الأحداث 
اأو التغريات فى الظروف اإلى عدم اإمكانية اإ�صرتداد القيمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة . وفى حالة جتاوز القيمة الدفرتية لهذه املوجودات الغري متداولة 

قيمتها القابلة لالإ�صترياد يتم اإثبات خ�صارة ناجته عن ذلك الإنخفا�ص فى القيمة فى قائمة الدخل .

اإن القيمة القابلة لالأ�صرتداد هى �صافى قيمة بيع املوجودات اأو القيمة قيد الإ�صتخدام اأيهما اأعلى , كما ان �صافى �صعر البيع هو املبلغ الذى يتم احل�صول عليه 
من بيع اأ�صل فى معاملة تتم على اأ�ص�ص جتارية , فى حني اأن القيمة قيد الإ�صتخدام هى القيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية امل�صتقبلية املتوقع ن�صاأتها من 

اإ�صتمرار اإ�صتخدام اأ�صل ما اأو بيعه فى نهاية عمره النتاجي .

8/2 ـ الزكاة 

تخ�صع ال�صركة اإلى الزكاة وفقا ملعيار الزكاة ولالأنظمة والتعليمات ال�صادرة من م�صلحة الزكاة والدخل.

يتم احت�صاب خم�ص�ص الزكاة على �صافى حقوق امل�صاهمني بحد اأدنى الربح الزكوى .

تقوم ال�صركة بقيد خم�ص�ص الزكاة وحتميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التى تطراأ عند الربط النهائى للزكاة اإن وجدت فى ال�صنة التى يتم فيها 
اعتماد الربط النهائى .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(
9/2 ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين

يتم تكوين خم�ص�ص مببالغ مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني امل�صتحقة عن مدة خدمتهم حتى تاريخ القوائم  املالية وذلك مبا يتفق ونظام العمل .

1٠/2 ـ تحقق اإليراد

يتحقق الإيراد عند اإ�صدار فاتورة البيع وت�صليم الب�صاعة للعميل .

11/2 ـ مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية

تتكون م�صروفات البيع والت�صويق من امل�صروفات املنفقة لبيع وت�صويق الب�صاعة .

تتكون امل�صروفات العمومية والإدارية من امل�صروفات التي تتعلق ب�صكل مبا�صر باإدارة ال�صركة والتى ل تعترب من م�صروفات البيع والت�صويق .

12/2 ـ العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التى تتم بالعمالت الأجنبية اأثناء ال�صنة الى الريال ال�صعودى باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة وقت اجراء املعامالت. وحتول اأر�صدة املوجودات 
واملطلوبات امل�صجلة بالعملة الأجنبية فى نهاية ال�صنة املالية الى الريال ال�صعودى باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة فى ذلك التاريخ ويدرج فرق التقوË بقائمة الدخل .

13/2 ـ النقد وما في حكمه

يتمثل النقد وما يف حكمه يف ح�صابات جارية لدى البنوك .

14/2 ـ معلومات قطاعية

لل�صركة قطاع اأعمال واحد لأن�صطتها .

3 – ربحية السهم
يتم اإحت�صاب ربح ال�صهم من �صايف الربح ومن الأعمال الرئي�صية بتق�صيم الربح ال�صايف والربح من الأعمال الرئي�صية على املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم خالل ال�صنة .

4 – نقد لدى البنوك
2014م2015م

12.227.8978.939.312ح�صابات جارية 

5 – مدينون تجاريون - بالصافي
2014م2015م

114.835.09691.551.146عمالء
6.135.7815.925.171موردين

120.970.87797.476.317
2.030.0002.030.000يخ�صم : خم�ص�ص ديون م�صكوك فى حت�صيلها

118.940.87795.446.317
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

6 - مدينون متنوعون
2014م2015م

3.381.144-مطالبات تاأمني

2.538.3052.513.510خمتلفون

435.950263.316عهد موظفني

1.381.9061.257.892�صلف موظفني

4.356.1617.415.862

بتاريخ 2014/12/18م �صب حريق مب�صتودعات ق�صم ال�صركة – بالق�صيم م�صتودع رقم )5( وم�صتودع رقم )6( وقد نتج احلريق باإ�صتعال م�صتودعات �صركة اأبناء 
عبد العزيز ال�صماعيل رقم )3( املجاورة مل�صتودعات ال�صركة .

ومت مطالبة �صركة التعاونية للتاأمني مببلغ 3.431.423 ريال قيمة الب�صاعة التي اأتلفت نتيجة احلريق .

كما مت اإخطار �صركة اأبناء عبد العزيز ال�صماعيل بتحملهم م�صئولية التلف وال�صرر الناجت للمبنى وحمتوياته ومطالبتهم بالتعوي�ص .

ح�صلت ال�صركة خالل �صنة 2015م على تعوي�ص مببلغ 2.681.144 ريال من �صركة التعاونية للتاأمني .

7 - مدينون أطراف ذات عالقة

2014م2015م

1.220.9904.261.717املدفوع  ملجل�ص الإدارة حتت ح�صاب م�صتحقاتها

8 – المخزون 

2014م2015م

30.313.98733.125.600ب�صاعة املركز الرئي�صي 
3.318.5344.023.883ب�صاعة ق�صم الريا�ص

2.653.5372.589.942ب�صاعة فرع الدمام
2.685.2003.685.347ب�صاعة فرع بريدة
5.034.7373.354.505ب�صاعة فرع جـدة

2.700.6363.578.001ب�صاعة فرع خمي�ص م�صيط
2.176.0401.659.937ب�صاعة فرع املدينة املنورة

48.882.67152.017.215
738.203-دفعات وم�صروفات عن اعتمادات م�صتندية 

48.882.67152.755.418

9 – مصروفات مدفوعة مقدما
2014م2015م

1.414.1891.029.368ايجارات
361.750477.000م�صروفات اإدخال منتجات جديدة لدى العمالء

-3.703.345فروق عملة عن اأوراق دفع موؤجلة
984.294814.106تاأمني طبي

6.463.5782.320.474
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

1٠ – استثمارات

πمار�ت طوي∏ة �’أجã2014م2015م��ضت

اأ – ا�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال �صركات

- عدد 537.875 �صهم قيمة ال�صهم 1000 ريال ميني بواقع 5% من راأ�صمال بنك اليمن البحرين ال�صامل - م�صاهمة 
مقفلة - اجلمهورية اليمنية .

10.189.26210.189.262

- عدد 1.150 �صهم قيمة ال�صهم 1.000 دولر بواقع 11.5% من راأ�صمال �صركة بروم لالأ�صماك – م�صاهمة مقفلة - 
اجلمهورية اليمنية .

4.317.2904.317.290

- عدد 120.000 �صهم قيمة ال�صهم 1.000 ريال ميني ب�صركة املوارد للخدمات التعليمية وال�صحية – م�صاهمة مقفلة 
- اجلمهورية اليمنية .

3.874.1733.874.173

1.877.0001.877.000- ح�صة يف �صركة ميان للمقاولت العامة املحدودة بواقع 20% من راأ�ص املال - اجلمهورية اليمنية .

20.257.72520.257.725

ب ال�صتثمارات يف من�صاآت بدول اخلليج

19.277.01419.277.014- ا�صتثمار يف من�صاآة باعظيم للتجارة - دبي

13.409.55714.335.640- ا�صتثمار يف من�صاآة باعظيم للتجارة - قطر

32.686.57133.612.654

-عبارة عن من�صاآت خا�صة ممولة بالكامل من ال�صركة وتدار ل�صاحلها وباإ�صم اأحد امل�صاهمني الرئي�صيني .

ج – ا�صتثمارات يف اأرا�صي

1.925.0001.925.000- اأر�ص ب�صنعاء - اجلمهورية اليمنية

د - ا�صتثمار

عبارة عن مبلغ 630.000 دولر اأمريكي دفعة حتت ح�صاب الإ�صتثمار ب�صركة بروم لالأ�صماك - م�صاهمة مقفلة - 
اجلمهورية اليمنية .

2.365.0302.365.030

57.234.32658.160.409
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م التجارية 
ظي

كة باع
شر

سعودية مقفلة
ساهمة 

كة م
شر

ض
الريا

م
سمبر 2015

ي 31 دي
سنة المنتهية ف

م المالية لل
ى القوائ

ت عل
ضاحا

إي

سعودية(
ت ال

)بالرياال

ي
صاف

ت الثابتة - بال
11 – الموجودا

�أر��ضى
جتهيز�ت

مبانى و
معد�ت

�ضيار�ت
�أثاث

�أجهزة و�أدو�ت 
ف  

جتهيز�ت �أرف
جتهيز�ت 

�مل�ضتودعات 
ب

قو�ل
�ملجموع

التكلفة :

الر�صيد فى اأول ال�صنة 
2.648.700

9.340.334
1.623.169

3.512.041
577.811

1.110.375
1.592.106

114.738
562.963

21.082.237

اإ�صافات 
-

1.072.635
233.600

222.000
33.537

130.490
-

-
-

1.692.262

ا�صتبعادات
-

-
-

37.062
-

-
-

-
-

37.062

الر�صيد فى  31 دي�صمرب 2015م
2.648.700

10.412.969
1.856.769

3.696.979
611.348

1.240.865
1.592.106

114.738
562.963

22.737.437

ال�صتهالك املرتاكم :

الر�صيد فى اأول ال�صنة 
-

4.397.772
1.371.944

2.701.324
547.398

1.000.558
1.434.720

114.738
515.439

12.083.893

اإ�صافات 
-

486.000
117.275

372.707
20.983

63.155
70.160

-
47.524

1.177.804

ا�صتبعادات
-

-
-

37.062
-

-
-

-
-

37.062

الر�صيد فى 31 دي�صمرب 2015م
-

4.883.772
1.489.219

3.036.969
568.381

1.063.713
1.504.880

114.738
562.963

13.224.635

�صافى القيمة الدفرتية :

كما فى 31 دي�صمرب 2015م
2.648.700

5.529.197
367.550

660.010
42.967

177.152
87.226

-
-

9.512.802

كما فى 31 دي�صمرب 2014م
2.648.700

4.942.562
251.225

810.717
30.413

109.817
157.386

-
47.524

8.998.344

ين با�صم ال�صادة امل�صاهمني وجاري اتخاذ اجراءات نقل امللكية .
- تت�صمن املوجودات الثابتة مبلغ 5.000.000 ريال قيمة اأرا�صي ومبا



87

شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

12 – موجودات غير ملموسة

2014م2015م

1/122.528.5942.151.000 - عالمات جتارية

2/12 – برامج حا�صب اآيل

-326.277ر�صيد اأول ال�صنة

407.847-اإ�صافات خالل ال�صنة

)81.570()81.570(اإطفاء ال�صنة %20

244.707326.277

2.773.3012.477.277اإجمايل املوجودات غري امللمو�صة

13 – بنوك دائنة

2014م2015م

-442.422بنوك �صحب على املك�صوف

53.819.21244.140.168�صحوبات موؤجلة عن اعتمادات م�صتندية

12.000.00016.000.000قرو�ص ق�صرية الأجل

66.261.63460.140.168

- وقعت ال�صركة عقود ت�صهيالت مع بنوك حملية ب�صمانات �صخ�صية من اأع�صاء جمل�ص الإدارة .

14 – دائنون تجاريون

2014م2015م

6.411.2022.919.573موردين
-805.749عمالء

7.216.9512.919.573

15 – دائنون متنوعون

2014م2015م

769.029658.317خمتلفون 
927.497574.753ح�صابات موظفني 

1.696.5261.233.070
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

16 - دائنون أطراف ذات عالقة
2014م2015م

5.033.5228.763.650

2015محركة د�ئنةحركة مدينة2014مطبيعة �لعالقة

3.910.5216.434.2333.368.230844.518موؤ�ص�صة فردية باإ�صم رئي�ص جمل�ص الإدارة وتابعة لل�صركةمن�صاأة باعظيم للتجارة - دبي

4.244.88110.368.65710.312.7804.189.004موؤ�ص�صة فردية باإ�صم رئي�ص جمل�ص الإدارة وتابعة لل�صركةمن�صاأة باعظيم للتجارة - قطر

---608.248امل�صتحق للم�صاهمني عن اأرباح موزعة

8.763.65016.802.89013.681.0105.033.522

- تتمثل احلركات املدينة يف قيمة حتويالت ب�صاعة وتتمثل احلركات الدائنة يف دفعات �صداد .

17 – مخصص الزكاة 

1/17 – مكونات الوعاء الزكوى 

يتكون الوعاء الزكوي التقريبي لل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2015م . من البنود التالية :

2014م2015م

180.130.279170.768.692اجمالى العنا�صر اخلا�صعة للزكاة

70.222.86572.045.293اجمالى العنا�صر الغري خا�صعة للزكاة

109.907.41498.723.399الوعاء 

2.747.6852.468.085الزكاة 

- حت�صب الزكاة ال�صرعية امل�صتحقة على اأ�صا�ص 2.5% من الوعاء الزكوى اأو من �صافى الدخل املعدل اأيهما اأكرث 

- مت اإحت�صاب الزكاة ال�صرعية على اأ�صا�ص 2.5% من الوعاء الزكوي .

2/17 – حركة مخصص الزكاة شرعية

2014م2015م

2.468.0852.092.151ر�صيد اأول ال�صنة 

)2.172.826()2.468.085(امل�صدد خالل ال�صنة 

املكون

2.747.6852.468.085لل�صنة

80.675-لل�صنة ال�صابقة – فروق زكاة

2.747.6852.468.085ر�صيد اآخر ال�صنة 

3/17 - الوضع الزكوى

ح�صلت ال�صركة على الربط النهائي ل�صنة 2006م وح�صلت على �صهادة مقيدة ل�صنة 2014م حيث اأن هناك اإعرتا�ص مقدم من ال�صركة عن ال�صنوات من 2007م حتى  2010م .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

18 – مخصص مكافأة ترك الخدمة
2014م2015م

3.545.8123.069.808ر�صيد اأول ال�صنة
712.951711.994املكون لل�صنة

)235.990()523.081(املن�صرف خالل ال�صنة
3.735.6823.545.812ر�صيد اآخر ال�صنة

19 – مخصصات أخرى

2014م2015م

1.127.2521.127.252خم�ص�ص اأعباء حمتملة

2٠ – رأس المال
2014م2015م

101.250.000101.250.000

- يبلغ راأ�ص مال ال�صركة 101.250.000 ريال يتاألف من 10.125.000 �صهم بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريال لكل �صهم . واكتتب املوؤ�ص�صون يف كامل راأ�صمال ال�صركة 
كاأ�صهم عينية .

21 – احتياطي نظامي
2014م2015م

18.220.71014.929.390ر�صيد اأول ال�صنة
3.690.7453.291.320املكون لل�صنة

21.911.45518.220.710ر�صيد اآخر ال�صنة

يتم تكوين الحتياطي النظامي بتجنيب 10% من الأرباح ال�صافية �صنويًا . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي املذكور ن�صف 
راأ�ص املال – وهذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع .

22 – احتياطي عام
2014م2015م

--ر�صيد اأول ال�صنة
-2.000.000املكون لل�صنة

-2.000.000ر�صيد اآخر ال�صنة

- بتاريخ 2015/12/15م قرر جمل�ص الإدارة حتويل مبلغ 2.000.000 ريال من الأرباح املبقاة كاإحتياطي عام ويجوز لإدارة ال�صركة �صرفه فيما يعود بالنفع 
على ال�صركة م�صتقباًل .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

23 – المبيعات

2014م2015م

5.100.1514.888.702املركز الرئي�صي – الريا�ص

131.068.068121.524.620ق�صم الريا�ص

38.205.27933.389.929فرع الدمام

35.804.88233.557.896فرع بريدة

63.632.19457.873.842فرع جـدة

38.309.64735.108.674فرع خمي�ص م�صيط

32.271.85130.165.422فرع املدينة املنورة

344.392.072316.509.085

24 – تكلفة المبيعات

2014م2015م

52.017.21540.906.869خمزون ب�صاعة فى اأول ال�صنة 

205.044.776207.239.440امل�صرتيات خالل ال�صنة 

6.442.1196.688.022م�صروفات امل�صرتيات

)14.622.490()16.809.185(دعم ترويجى

246.694.925240.211.841

)52.017.215()48.882.671(خمزون ب�صاعة فى اآخر ال�صنة 

197.812.254188.194.626
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

25 – مصروفات بيع وتسويق

2014م2015م

نفقات العاملني

4.106.1113.968.064رواتب واأجور

1.343.2891.262.937بدل انتقال 

365.603437.941تذاكر �صفر

733.402662.674بدل �صكن

3.104.5092.771.753عمولت مدراء

491.754745.820م�صروفات فريق الت�صويق

10.144.6689.849.189جمموع نفقات العاملني

م�صروفات اأخرى

211.20167.500ر�صوم اإقامات ورخ�ص

856.647791.803نقل وحتميل املبيعات

4.522.4154.330.960حوافز وعمولت بيع

889.189794.236عرو�ص منتجات جديدة ور�صوم ت�صميم وت�صجيل عالمات جتارية

282.839335.510م�صاريف اإعالن �صحف وجمالت

3.638.6323.270.653خ�صم تعجيل دفع

2.518.2861.798.140خ�صم جتارى نقدى

63.758.17650.871.595اتفاقيات دعاية ومهرجانات وعرو�ص

76.677.38562.260.397جمموع امل�صروفات الأخرى

86.822.05372.109.586جمموع م�صروفات البيع والت�صويق
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

26 - مصروفات عمومية وإدارية

2014م2015م

نفقات العاملني

6.418.9905.508.854رواتب واأجور

1.042.439777.051تاأمينات اجتماعية

576.461552.779بدل انتقال وماأموريات 

369.172424.852تذاكر �صفر

685.889696.833بدل �صكن

1.229.2391.259.126مكافاآت

234.500228.500بدل جل�صات اأع�صاء جمل�ص الإدارة

1.736.2001.688.632م�صروفات تاأمني طبي وعالج

12.292.89011.136.627جمموع نفقات العاملني

م�صروفات اأخرى

647.233628.494اإيجارات

898.1121.010.627ر�صوم اإقامات ورخ�ص

725.633717.208بريد وهاتف

278.668237.499اأدوات كتابية ومطبوعات

244.365230.618�صيانة واإ�صالحات

132.925115.622بوفيه ونظافة

217.740202.900اأتعاب وا�صت�صارات مهنية

499.657486.058م�صروفات  تدريب وتطوير

273.134331.266م�صروفات تاأمني

574.794505.056م�صاريف متنوعة

4.492.2614.465.348جمموع امل�صروفات الأخرى

16.785.15115.601.975جمموع امل�صروفات العمومية والإدارية

27 – التزامات محتملة

2014م2015م

31.214.45023.012.315اعتمادات م�صتندية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالرياالت السعودية(

28 – األدوات المالي
تت�صمن الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ب�صكل رئي�صي من النقد وما يف حكمه , ذمم مدينة جتارية واأخرى , ا�صتثمارات , ذم دائنة ومطلوبات اأخرى .

مخاطر اإلئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي الى تكبد الطرف الآخر خل�صارة مالية لي�ص لدى ال�صركة تركيز جوهري ملخاطر الإئتمان / مت اإيداع 
النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية – ت�صتحق الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�صكل رئي�صي من عمالء يف ال�صوق املحلية واأطراف ذات عالقة وقد مت اإظهارها 

بقيمتها القابلة لالإ�صرتداد املقدرة .

مخاطر أسعار العموالت

اأ�صعار العمولت ال�صائدة يف ال�صوق على املركز املايل والتدفقات النقدية لل�صركة . تتعلق املخاطر التي  هي التعر�ص ملخاطر متعددة تتعلق بتاأثري التغريات يف 
تواجهها ال�صركة ب�صاأن التغريات يف اأ�صعار العمولت ال�صائدة بال�صوق ب�صكل اأ�صا�صي باملرابحات الإ�صالمية البنكية بعمولت متغرية . تقوم الإدارة مبراقبة التغريات 

يف اأ�صعار العمولت وترى اأن تاأثري خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأ�صعار العمولت التي تتعر�ص لها ال�صركة لي�ص جوهريا . 

مخاطر السيولة

هي خماطر عدم مقدرة املن�صاأة على توفري الأموال الالزمة للوفاء باإلتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية تنتج خماطر ال�صيولة عند عدم القدرة على بيع اأو حت�صيل قيمة 
اأ�صل مايل ب�صرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة . تدار خماطر ال�صيولة وذلك مبراقبتها باإنتظام للتاأكد من توفر ال�صيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�صتقبلية لل�صركة .

مخاطر العمالت

متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة التغريات يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية اأن معامالت ال�صركة الأ�صا�صية هي بالريال ال�صعودي 
والدولر الأمريكي واليورو والريال اليمني . هذا وقد اإت�صم �صعر �صرف الدولر الأمريكي مع الريال ال�صعودي تاريخيًا بالثبات مما يقلل من خماطر العملة املرتبطة 
اإ�صتثمارات يف �صركات باجلمهورية العربية  اأ�صا�ص منتظم . لدى ال�صركة  اإدارة خماطر العمالت على  بالأر�صدة واملعامالت التي تتم بالدولر الأمريكي . تتم 

اليمنية , هذا وقد اإت�صم �صعر �صرف الريال اليمني املعلن ر�صميًا بالثبات خالل عام 2015م .

29 – أرقام المقارنة
اأعيد تبويب بع�ص اأرقام املقارنة لل�صنة املا�صية لتتما�صى مع طريقة عر�ص القوائم املالية لهذه ال�صنة .

3٠ – إعتماد القوائم المالية
مت اإعتماد القوائم املالية عن ال�صنة املنتهية يف 2015/12/31م من قبل جمل�ص الإدارة بتاريخ  24 / 3 /2016م .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
القوائم المالية األولية فى 30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة المركز المالى األولية فى 30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(

)بالرياالت السعودية(
2015/9/30م2016/9/30م�ي�ضاح

موجودات

موجودات متداولة

510.430.31615.264.900نقد لدى البنوك

130.766.828114.796.267مدينون جتاريون - بال�صايف 

15.488.3665.674.144مدينون متنوعون  

-940.517مدينون اأطراف ذات عالقة 

63.571.58848.294.554خمزون ب�صاعة

6.546.2626.051.886م�صروفات مدفوعة مقدما – اإيجارات 

227.743.877190.081.751جمموع املوجودات املتداولة

657.234.32758.160.409ا�صتثمارات

9.055.6579.591.520موجودات ثابتة ـ بال�صايف

3.323.8982.749.060موجودات غري ملمو�صة - بال�صافى

297.357.759260.582.740جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني  

املطلوبات املتداولة

777.676.87459.823.445بنوك دائنة

2.767.8716.863.016دائنون جتاريون

5.688.2682.355.306دائنون متنوعون

14.131.3247.362.802دائنون اأطراف ذات عالقة

10.725.28911.384.525م�صروفات م�صتحقة 

4.922.6752.100.000خم�ص�ص الزكاة 

115.912.30189.889.094جمموع املطلوبات املتداولة

4.198.0843.582.200خم�ص�ص مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني

1.127.2521.127.252خم�ص�صات اأخرى

121.237.63794.598.546جمموع املطلوبات  

حقوق ال�صركاء

101.250.000101.250.000راأ�ص املال

21.911.45518.220.710احتياطي نظامي

-2.000.000احتياطى عام

27.139.09018.677.364اأرباح مبقاة

23.819.57727.836.120�صايف دخل الفرتة

176.120.122165.984.194جمموع حقوق امل�صاهمني

297.357.759260.582.740جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )7( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة الدخل األولية  للفترة من أول يناير 2016م حتى 30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(

 )بالرياالت السعودية(

ل∏ãالثة �أTضهر �ملنتهية  ‘ 
2016/9/30م

ل∏ãالثة �أTضهر �ملنتهية  ‘ 
2015/9/30م

ل∏ت�ضعة �أTضهر �ملنتهية
 ‘ 2016/9/30م

ل∏ت�ضعة �أTضهر �ملنتهية
2015/9/30م

75.390.53577.245.563249.804.881240.204.116املبيعات  

)138.739.169()143.400.382()43.377.430()44.043.156(تكلفة املبيعات  

31.347.37933.868.133106.404.499101.464.947جممل الربح 

يخ�صم : امل�صروفات والأعباء

20.405.45517.613.11365.464.52456.607.240م�صروفات بيع وت�صويق

4.029.8653.624.24212.885.61111.804.963م�صروفات عمومية واإدارية

325.296289.412943.357885.220ا�صتهالك موجودات ثابتة

20.39320.39361.17961.179ا�صتنفاذ موجودات غري ملمو�صة

180.000125.000540.000375.000خم�ص�صات خمتلفة

24.961.00921.672.16079.894.67169.733.602جمموع امل�صروفات والأعباء

6.386.37012.195.97326.509.82831.731.345الدخل من الأن�صطة الرئي�صية

اإيرادات )م�صروفات( اأخرى

-872.572-104.705اأرباح ا�صتثمارات 

19.000---اأرباح بيع موجودات ثابتة

)8.857()90.777()5.567()85.940(ديون معدومة 

)815.469()837.185()238.134(1.448.956م�صروفات متويل

)488.632(173.271)222.901(420.206فرق العملة

)746.778()815.358()223.619()930.568(ب�صاعة منتهية ال�صالحية وتالفة

606.52759.585182.226245.511اإيرادات متنوعة

)1.795.225()515.251()630.636(1.563.886جمموع الإيرادات )امل�صروفات( الأخرى

7.950.25611.565.33725.994.57729.936.120�صافى دخل الفرتة قبل الزكاة 

)2.100.000()2.175.000()700.000()725.000(خم�ص�ص الزكاة 

7.225.25610.865.33723.819.57727.836.120�صافى دخل الفرتة

ربحية ال�صهم

0.631.22.623.13ربحية ال�صهم من الأن�صطة الرئي�صية

0.711.082.352.74ربحية ال�صهم من �صايف الدخل

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )7( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
قائمة التدفقات النقدية األولية للفترة من أول يناير 2016م حتى30 سبتمبر 2016م )غير مراجعة(

)بالرياالت السعودية(
2015/9/30م2016/9/30م

التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل :
23.819.57727.836.120�صايف دخل الفرتة 

تعديل �صايف الدخل اإلى �صايف التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل
943.357885.220ا�صتهالك موجودات ثابتة

61.17961.179ا�صتنفاذ موجودات غري ملمو�صة
)19.000(-)اأرباح( بيع موجودات ثابتة

540.000375.000خم�ص�صات
2.175.0002.100.000خم�ص�ص الزكاة 

27.539.11331.238.519
التغري فى املوجودات واملطلوبات

نق�ص )زيادة( :
)19.349.950()11.825.952(مدينون جتاريون
1.741.718)11.132.205(مدينون متنوعون

)18.167.729()18.744.257(مدينون اأطراف ذات عالقة
4.460.864)14.688.917(خمزون ب�صاعة

)3.731.412()82.684(م�صروفات مدفوعة مقدما
)نق�ص( زيادة :

)2.316.723()10.334.760(بنوك – اأوراق دفع
3.943.443)4.449.080(دائنون جتاريون
3.991.7421.122.236دائنون متنوعون

)1.400.848(9.097.802دائنون اأطراف ذات عالقة
10.725.28911.384.525م�صروفات م�صتحقة  

)2.468.085()2.468.085(الزكاة املدفوعة
)338.612()77.598(املن�صرف من خم�ص�ص ترك اخلدمة للعاملني

6.117.946)22.449.591(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( الناجت عن عمليات الت�صغيل
التدفق النقدي من عمليات ال�صتثمار :

--املح�صل من اأرباح ا�صتثمارات
)1.478.396()486.212()�صراء( موجودات ثابتة

)332.962()611.778()�صراء( موجودات غري ملمو�صة
19.000-املح�صل من بيع موجودات ثابتة

)1.792.358()1.097.990(�صايف التدفق النقدي)امل�صتخدم يف(  عمليات ال�صتثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل :

21.750.0002.000.000التغري فى بنوك - قرو�ص ق�صرية الأجل
21.750.0002.000.000�صايف التدفق النقدي الناجت عن عمليات التمويل

6.325.588)1.797.581(�صايف الزيادة )النق�ص( يف الأر�صدة النقدية
12.227.8978.939.312النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

10.430.31615.264.900النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة                               

الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )7( جزءًا من القوائم املالية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(

1 ـ عــام
1/1 - �صركة باعظيم التجارية – �صركة م�صاهمة �صعودية مقفلة – تاأ�ص�صت مبوجب القرار الوزاري رقم )50/ق( بتاريخ 1429/2/12هـ املوافق 2008/2/19م 

وقيدت ال�صركة بال�صجل التجاري مبدينة الريا�ص بنف�ص الرقم 1010017281 بتاريخ 1398/8/11هـ . 

 á«YÉæ°üdG Iõ¡LC’Gh ÊÉÑŸG OGƒe ‘h π«ªéàdG äGhOCGh á«dõæŸG äGhOC’Gh áaÉ¶ædG äGhOCGh á«FGò¨dG OGƒŸG ≈a áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒ ƒg ácô°ûdG •É°ûf - 2/1
ومعدات ت�صييد الطرق وكافة اأنواع ال�صلع واخلدمات واإدارة و�صيانة العقارات واملجمعات ال�صكنية وال�صترياد والت�صدير للغري و�صراء الأرا�صي والعقارات بهدف 

تطويرها وحت�صينها وت�صييد املباين وامل�صتودعات عليها وا�صتغاللها ل�صالح ال�صركة .

3/1 - ت�صمل القوائم املالية على ح�صابات املركز الرئي�صي والفروع والأق�صام التالية :-

اأ   – ح�صابات فرع جدة �صجل جتارى رقم 4030034688 وتاريخ 1402/8/1هـ .  

ب – ح�صابات فرع الدمام �صجل جتارى رقم 2050106377 وتاريخ 1436/10/26هــ .

ج – ح�صابات فرع تبوك �صجل جتارى رقم 3550036807 وتاريخ 1436/10/26هــ .

د – ح�صابات فرع بريدة �صجل جتارى رقم 1131056151 وتاريخ 1436/10/26هــ .

هـ – ح�صابات فرع املدينة املنورة �صجل جتارى رقم 4650079224 وتاريخ 1436/10/26هــ .

و – ح�صابات فرع خمي�ص م�صيط �صجل جتارى رقم 5855068837 وتاريخ 1436/10/26هــ .

ز  – ق�صم التوزيع مبدينة الريا�ص.  

4/1 - تبداأ ال�صنة املالية لل�صركة من اأول �صهر يناير وتنتهى بنهاية �صهر دي�صمرب من كل �صنة والقوائم املالية الأولية املعرو�صة للفرتة من اأول يناير 2016م حتى 
30 �صبتمرب 2016م مقارنة بنف�ص الفرتة  ل�صنة 2015م .

2 ـ أهم السياسات المحاسبية المتبعة
يتم اعداد القوائم املالية الأولية لل�صركة وفقا ملعيار التقارير املالية الأولية ال�صادر عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني وفيما يلى ملخ�ص لأهم ال�صيا�صات 

املحا�صبية املتبعة:

1/2 ـ العرف المحاسبى

يتم اعداد القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية , وتتبع ال�صركة قاعدة ال�صتحقاق املحا�صبى فى ت�صجيل ايراداتها وم�صروفاتها .

2/2 ـ أطراف ذات عالقة

تتمثل العالقة فى حتويل ب�صاعة ب�صعر التكلفة ملن�صات م�صتثمر فيها بدول اخلليج .

3/2 ـ مخزون بضاعة

يتم تقوË املخزون على اأ�صا�ص �صعر التكلفة اأو ال�صوق اأيهما اأقل ويتم احت�صاب التكلفة ب�صفة عامة على اأ�صا�ص متو�صط  ال�صعر اأما ب�صاأن الب�صاعة التالفة واملنتهية 
ال�صاحلية يتم اعدامها خ�صمًا على امل�صروفات الأخرى بقائمة الدخل .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(
4/2 ـ اإلستثمارات

ا�صتثمارات طويلة الأجل

1/4/2 - استثمارات في رؤوس أموال شركات

- تقيد ال�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال ال�صركات امل�صاهمة ون�صبة امللكية فيها 20% اأو اأقل بالتكلفة .

2/4/2 – إستثمارات في منشآت بدول الخليج

وهي عبارة عن من�صاآت خا�صة وممولة بالكامل من ال�صركة وتدار ل�صاحلها .

3/4/2 - االستثمارات في أراضي

 متثل م�صاهمات يف اأرا�صي على امل�صاع وتقيد بالتكلفة .

5/2 ـ الموجودات الثابتة واستهالكاتها

تثبت املوجودات الثابتة بالتكلفة ويتم ا�صتهالكها – بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر النتاجى املتوقع لها بالن�صب التالية :

25%�أجهزة و�أدو�ت5%مبانى وجتهيز�ت 

25%جتهيزات اأرفف25%املعدات 

50%قوالب25%�صيارات

6/2 ـ الموجودات غير الملموسة

تتمثل يف قيمة ت�صجيل العالمات التجارية داخل اململكة العربية ال�صعودية .

7/2 ـ انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة           

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة للتاأكد من وجود اأى دليل على حدوث خ�صارة نتيجة الإنخفا�ص فى القيمة وذلك عندما ت�صري الأحداث 
اأو التغريات فى الظروف اإلى عدم اإمكانية اإ�صرتداد القيمة الدفرتية للموجودات الغري متداولة . وفى حالة جتاوز القيمة الدفرتية لهذه املوجودات الغري متداولة 

قيمتها القابلة لالإ�صترياد يتم اإثبات خ�صارة ناجته عن ذلك الإنخفا�ص فى القيمة فى قائمة الدخل .

اإن القيمة القابلة لالأ�صرتداد هى �صافى قيمة بيع املوجودات اأو القيمة قيد الإ�صتخدام اأيهما اأعلى , كما ان �صافى �صعر البيع هو املبلغ الذى يتم احل�صول عليه 
من بيع اأ�صل فى معاملة تتم على اأ�ص�ص جتارية , فى حني اأن القيمة قيد الإ�صتخدام هى القيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية امل�صتقبلية املتوقع ن�صاأتها من 

اإ�صتمرار اإ�صتخدام اأ�صل ما اأو بيعه فى نهاية عمره النتاجي .

8/2 ـ الزكاة 

تخ�صع ال�صركة اإلى فري�صة الزكاة وفقا ملعيار الزكاة ولالأنظمة والتعليمات ال�صادرة من م�صلحة الزكاة والدخل .

يتم احت�صاب خم�ص�ص الزكاة على �صافى حقوق امل�صاهمني بحد اأدنى الربح الزكوى .

تقوم ال�صركة بقيد خم�ص�ص الزكاة على اأ�صا�ص ربع �صنوي وحتميله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التى تطراأ عند الربط النهائى للزكاة اإن وجدت فى 
ال�صنة التى يتم فيها اعتماد الربط النهائى .
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(
9/2 ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين

يتم تكوين خم�ص�ص مببالغ مكافاأة ترك اخلدمة للعاملني امل�صتحقة عن مدة خدمتهم حتى تاريخ القوائم  املالية وذلك مبا يتفق ونظام العمل .

1٠/2 ـ تحقق اإليراد

يتحقق الإيراد عند اإ�صدار فاتورة البيع وت�صليم الب�صاعة للعميل .

11/2 ـ مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية

تتكون م�صروفات البيع والت�صويق من امل�صروفات املنفقة لبيع وت�صويق الب�صاعة .

تتكون امل�صروفات العمومية والإدارية من امل�صروفات التي تتعلق ب�صكل مبا�صر باإدارة ال�صركة والتي ل تعترب من م�صروفات البيع والت�صويق .

12/2 ـ العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اأثناء ال�صنة اإلى الريال ال�صعودي باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة وقت اإجراء املعامالت. وحتول اأر�صدة املوجودات 
واملطلوبات امل�صجلة بالعملة الأجنبية يف نهاية ال�صنة املالية اإلى الريال ال�صعودي باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة يف ذلك التاريخ ويدرج فرق التقوË بقائمة الدخل .

13/2 ـ النقد وما في حكمه

يتمثل النقد وما يف حكمه يف ح�صابات جارية لدى البنوك .

14/2 ـ معلومات قطاعية

لل�صركة قطاع اأعمال واأحد لأن�صطتها ومتار�ص ال�صركة ن�صاطها يف اململكة العربية ال�صعودية .

3 – ربحية السهم
يتم اإحت�صاب ربح ال�صهم من �صايف الربح ومن الأعمال الرئي�صية بتق�صيم الربح ال�صايف والربح من الأعمال الرئي�صية على عدد الأ�صهم امل�صدرة .

4 – مؤشر النتائج
اإن نتائج الأعمال عن الفرتة قد لمتثل موؤ�صرًا دقيقًا عن النتائج الفعلية لأعمال ال�صنة كاملة .

5 - نقد لدى البنوك

2015/9/30م2016/9/30م

10.430.31615.264.900ح�صابات جارية
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شركة باعظيم التجارية 
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض
إيضاحات على القوائم األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م

)بالرياالت السعودية(

6 – استثمارات

2015/9/30م2016/9/30م

ا�صتثمارات طويلة الأجل

اأ – ا�صتثمارات يف روؤو�ص اأموال �صركات

- عدد 537.875 �صهم قيمة ال�صهم 1000 ريال ميني بواقع 5% من راأ�صمال بنك اليمن البحرين ال�صامل – 
اجلمهورية اليمنية

10.189.26210.189.262

- عدد 1.150 �صهم قيمة ال�صهم 1.000 دولر بواقع 11.5% من راأ�صمال �صركة بروم لالأ�صماك – م�صاهمة مقفلة – 
اجلمهورية اليمنية .

4.317.2904.317.290

- عدد 120.000 �صهم قيمة ال�صهم 1.000 ريال ميني ب�صركة املوارد للخدمات التعليمية وال�صحية – م�صاهمة 
مقفلة – اجلمهورية اليمنية .

3.874.1733.874.173

1.877.0001.877.000- ح�صة يف �صركة ميان للمقاولت العامة املحدودة بواقع 20% من راأ�ص املال – اجلمهورية اليمنية .

20.257.72520.257.725

ب ال�صتثمارات يف من�صاآت بدول اخلليج

19.227.01419.277.014- ا�صتثمار يف من�صاآة باعظيم للتجارة - دبي

13.409.55714.335.640- ا�صتثمار يف من�صاآة باعظيم للتجارة - قطر

32.686.57233.612.654

- الإ�صتثمارات باإ�صم اأحد امل�صاهمني )الرئي�صيني(

ج – ا�صتثمارات يف اأرا�صي

1.925.0001.925.000- اأر�ص ب�صنعاء – اجلمهورية اليمنية

د - ا�صتثمار

- عبارة عن مبلغ 630.000 دولر اأمريكي دفعة حتت ح�صاب الإ�صتثمار

2.365.0302.365.030ب�صركة بروم لالأ�صماك – م�صاهمة مقفلة - اجلمهورية اليمنية .

57.234.32758.160.409

7 – بنوك دائنة

2015/9/30م2016/9/30م

43.926.87441.823.445�صحوبات موؤجلة عن اعتمادات م�صتندية

33.750.00018.000.000قرو�ص ق�صرية الأجل

77.676.87459.823.445




