
طرح )250,000( مائتان وخم�سون األف �سهمًا عاديًا متثل 20% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة للطرح يف ال�سوق املوازية على امل�ستثمرين املوؤهلني ب�سعر **** ريال �سعودي لل�سهم.	•

�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم )ق/19( وتاريخ 1438/01/25هـ )املوافق 2016/10/26م(.	•

�سجل جتاري رقم 1010290779 وتاريخ 1431/07/16هـ )املوافق 2010/06/28م(	•

ن�شرة اإ�شدار �شركة الأعمال التطويرية الغذائية 

)فرتة الطرح من يوم األحد 1438/05/08هـ  إىل يوم االثنني 1438/05/16هـ )املوافق 2017/02/05م(إىل )املوافق  2017/02/13م(
تاأ�س�ست �سركة الأعمال التطويرية الغذائية )»ال�سركة«( ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم )1010290779( وتاريخ 1431/07/16هـ )املوافق 2010/06/28م( وبراأ�س مال قدره )100,000( 

مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )100( مائة ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1,000( األف ريال �سعودي وحتت ا�سم »�سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم«. وبتاريخ 1434/11/11هـ املوافق )2013/09/17م( 

قرر ال�سركاء تعديل بع�س بنود تاأ�سي�س ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ومن �سمنها تغيري ا�سم ال�سركة من »�سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« اإىل »�سركة الأعمال التطويرية الغذائية«, وبتاريخ 1435/01/07هـ )املوافق 

2013/11/11م( مت تعديل ا�سمها لت�سبح �سركة الأعمال التطويرية الغذائية وذلك بناًء على خطاب مدير الإدارة العامة لل�سركات املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة القا�سي بتغيري م�سمى ال�سركة. وبتاريخ 1438/01/24هـ 

املوافق )2016/10/26م( مت رفع راأ�س مال ال�سركة وحتويلها من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة براأ�س مال قدره )12,500,000( اإثنا ع�سر مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي مدفوعة بالكامل مق�سم 

اإىل )1,250,000( مليون ومائتان وخم�سون األف �سهم عادي وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد حيث متت زيادة راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ )11,000,000( اأحد ع�سر مليون ريال �سعودي من الأرباح 

املبقاة ومبلغ )1,400,000( مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�سركاء مبوجب القرار الوزاري رقم )ق/19) وتاريخ 1438/01/25هـ )املوافق 2016/10/26م(. 

�سيكون الطرح على فئات امل�ستثمرين املوؤهلني )»الطرح«( لعدد )250,000( مائتان وخم�سني األف �سهم عادي )»اأ�سهم الطرح« وكل منها »�سهم الطرح«( وبقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودي, و�سيكون �سعر 

الطرح **** ريال �سعودي, ومتثل اأ�سهم الطرح مبجملها )20%( من راأ�س املال امل�سدر لل�سركة.

يوجد يف ال�سركة عدد )4( اأربعة م�ساهمني والتي تزيد ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة عن )5%(, وتبلغ ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة جمتمعني 100%, وهم: ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري, �سعد بن �سنيتان بن ع�سري بن هديب, 

عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري, �سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية. )ف�ساًل راجع ملخ�س الطرح »�سفحة و« يف هذه الن�سرة(.    

 ويقت�سر الطرح على فئات امل�ستثمرين املوؤهلني, وهم كما يلي: 

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 ال�سخ�س املرخ�س له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن . 2

العميل دون احلاجة اإىل احل�سول على موافقة م�سبقة منه.

حكومة اململكة, اأو اأي جهات حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة, اأو ال�سوق, اأو اأي �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

اأ.   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 �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية.

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

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

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

�سيتم بيع اأ�سهم الطرح من قبل م�ساهمي ال�سركة الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )ي( )وي�سار اإليهم جمتمعني بـ »امل�ساهمني البائعني«( والذين كانوا ميلكون قبل طرح الأ�سهم 100% من اأ�سهم ال�سركة. و�سيمتلك امل�ساهمون 

البائعون بعد اكتمال الطرح ن�سبة 80% من الأ�سهم يف ال�سركة, وبالتايل �سيحتفظون بح�سة �سيطرة يف ال�سركة. و�ستعود متح�سالت الطرح للم�ساهمني البائعني وفقًا لن�سبة ملكية كل منهم لالأ�سهم املطروحة. ولن ت�ستلم ال�سركة 

اأي مبلغ من متح�سالت الطرح. 

تبداأ فرتة الطرح يف يوم الأحد 1438/05/08هـ  املوافق )2017/02/05م(وت�ستمر ملدة ت�سعة اأيام �ساملة اأخر يوم لإغالق الطرح وهو نهاية يوم الثنني 1438/05/16هـ املوافق )2017/02/13م( )»فرتة الطرح«(. حيث ميكن 

تقدمي طلبات الكتتاب يف اأ�سهم الطرح لدى املقر الرئي�س للم�ست�سار املايل »�سركة فالكم للخدمات املالية« اأو اأي فرٍع من فروعه يف )الريا�س, جدة, اخلرب, الأح�ساء( اأو املقر الرئي�س لل�سركة خالل فرتة الطرح )ف�ساًل راجع 

ال�سفحتني »ب,ج« يف هذه الن�سرة( للتعرف على معلومات الت�سال.

�سوف يكون الطرح على امل�ستثمرين املوؤهلني خالل فرتة الطرح, و�سيتاح لكل منهم درا�سة الفر�سة ال�ستثمارية والطالع على اأي معلومات اإ�سافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عر�س جميع الوثائق امل�سار اإليها يف 

ق�سم »امل�ستندات املتاحة للمعاينة«. اإن احلد الأق�سى لال�ستثمار من قبل امل�ستثمرين املوؤهلني بعدد )62,490( اإثنان و�ستون األف واأربعمائة وت�سعون �سهم, علمًا باأن احلد الأدنى لالإكتتاب يف اأ�سهم الطرح لكل م�ستثمر موؤهل هو 

)10( ع�سرة اأ�سهم. اإن احلد الأدنى للتخ�سي�س هو )10( ع�سرة اأ�سهم لكل م�ستثمر. �سيكون الكتتاب يف اأ�سهم الطرح من خالل تقدمي طلب الكتتاب ومن ثم حتويل الأموال اإىل ح�ساب الأمانة اخلا�س بعملية الطرح ح�سب عملية 

التخ�سي�س, ولن يكون هناك اأي فوائ�س حيث اأن كل م�ستثمر �سيقوم بتحويل املبلغ املخ�س�س له فقط بعد ا�ستالمه لالإ�سعار النهائي للتخ�سي�س من مدير الطرح, ولن يكون هناك اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من اجلهة امل�ستلمة 

ملتح�سالت الطرح. �سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الطرح يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1438/05/17هـ )املوافق 2017/02/14م( و�سيكون حتويل الأموال من قبل امل�ستثمرين املوؤهلني كل ح�سب ما 

خ�س�س له خالل يومي العمل الذين يليا ا�ستالم اإ�سعار التخ�سي�س )ف�ساًل راجع ق�سم رقم 8 »املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه« يف هذه الن�سرة(.

�سوف تكون اأ�سهم ال�سركة اأ�سهمًا عادية من فئة واحدة ت�سم اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني واأ�سهم الطرح, ول يعطي اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية, حيث يعطي كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد. ويحق لكل م�ساهم )»امل�ساهم«( 

ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني )»اجلمعية العامة«( والت�سويت فيها. وت�ستحق اأ�سهم الطرح اأي اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ ن�سرة الإ�سدار ويف ال�سنوات املالية التي تليها. 

)ف�ساًل راجع ق�سم رقم 5 »�سيا�سة توزيع الأرباح« يف هذه الن�سرة(.

مل يوجد �سوق لأ�سهم ال�سركة داخل اململكة اأو خارجها قبل طرحها يف ال�سوق املوازية. وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم يف ال�سوق املوازية ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها 

الهيئة, وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�س الأ�سهم والإنتهاء من جميع املتطلبات 

النظامية ذات العالقة )ف�ساًل راجع »التواريخ املهمة واإجراءات الطرح« يف هذه الن�سرة(. وبعد ت�سجيل الأ�سهم يف ال�سوق املوازية, �سوف ُي�سمح للم�ستثمرين املوؤهلني التي تنطبق عليهم ال�سروط �سواًء داخل  وخارج اململكة بالتداول 

يف اأ�سهم ال�سركة. يجب درا�سة ق�سمي »اإ�سعار هام« و«عوامل املخاطرة« الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية من ِقَبل امل�ستثمرين املحتملني قبل اأن يتخذوا قرارًا بالكتتاب يف اأ�سهم الطرح.

امل�شت�شار املايل ومدير الطرح

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات ُقدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )وامل�سار اإليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة 

الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )ج( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه, ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم, بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإىل احلد املعقول, اأنه ل 

توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها الن�سرة اإىل جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة, ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق 

بدقة هذه الن�سرة اأو اكتمالها, وتخليان اأنف�سهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو العتماد على اأي جزء منها. ويجب على الراغبني يف �سراء الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة 

حتري مدى �سحة املعلومات املتعلقة بالأ�سهم حمل الطرح. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذه الن�سرة, يجب ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�س له.

�سدرت هذه الن�سرة بتاريخ 1438/04/13هـ )املوافق 2017/01/11م(



اأ

إشـــعار مــــهم
تقدم هذه الن�سرة معلومات تف�سيلية كاملة عن �سركة الأعمال التطويرية الغذائية والأ�سهم املطروحة لالكتتاب. و�سيعامل امل�ستثمرون الذين يتقدمون بطلبات الكتتاب 

يف الأ�سهم املطروحة على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإىل املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة, والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من ال�سركة اأو مدير الطرح اأو من موقع 

. )www.cma.org.sa( اأو موقع هيئة ال�سوق املالية )www.falcom.com.sa( اأو موقع فالكم للخدمات املالية )www.dwf.com.sa(  ال�سركة على الإنرتنت

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تفا�سيل مت تقدميها ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن الهيئة, ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الواردة اأ�سمائهم 

يف �سفحة )ج( جمتمعني ومنفردين, كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة, ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإىل 

احلد املعقول, اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار اإىل جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة.

وقد عينت ال�سركة �سركة فالكم للخدمات املالية كم�ست�سار مايل )»امل�ست�سار املايل«( ومديرًا للطرح )»مدير الطرح«( فيما يتعلق بالكتتاب يف اأ�سهم الطرح املو�سحة يف 

هذه الن�سرة.

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري, وعلى وجه اخل�سو�س ميكن اأن يتاأثر الو�سع املايل لل�سركة وقيمة الأ�سهم ب�سكل �سلبي بالتطورات 

امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم رقم 2 

»عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة(, ول يجب اعتبار اأو تف�سري اأو العتماد باأي �سكل على حترير هذه الن�سرة ول على اأي ات�سالت �سفهية اأو كتابية اأو مطبوعة فيما يتعلق 

باأ�سهم الطرح اأو تف�سريها كوعد اأو بيان فيما يتعلق بالأرباح اأو النتائج اأو الأحداث امل�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار هذه الن�سرة مبثابة تو�سية من ال�سركة اأو امل�ساهمني البائعني اأو اأي من م�ست�ساريهم بامل�ساركة يف عملية الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة. وتعترب املعلومات 

املوجودة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة, وقد مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. 

ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتتاب يف اأ�سهم الطرح, وذلك لتقييم مدى مالئمة 

فر�سة ال�ستثمار واملعلومات املدرجة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

ويقت�سر الطرح ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية على فئات امل�ستثمرين املوؤهلني, وهم كما يلي: 

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 ال�سخ�س املرخ�س له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول . 2

امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإىل احل�سول على موافقة م�سبقة منه.

حكومة اململكة, اأو اأي جهات حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة, اأو ال�سوق, اأو اأي �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

اأ. 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 �سنة خالل 

الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.

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

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

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

وتطلب ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل من متلقي هذه الن�سرة الطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح اأو بيع اأ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.



ب

املعلومات املالية
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من الأعوام 2013م و 2014م و2015م, والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها 

يف اأجزاء اأخرى من ن�سرة الطرح هذه وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(, بالإ�سافة اإىل القوائم املالية املعدة بوا�سطة 

اإدارة ال�سركة عن الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2016م, علمًا باأن ال�سركة ت�سدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف ال�سركة يف امل�ستقبل عن الفرتا�سات امل�ستخدمة, وبالتايل فاإنه ل 

يوجد �سمان اأو تاأكيد اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال هذه التوقعات.

امل�ستقبلية  الدللة  الكلمات ذات  ا�ستخدام بع�س  ب�سكل عام من خالل  ي�ستدل عليها  اأن  والتي ميكن  »اإفــادات م�ستقبلية«,  الن�سرة  الواردة يف هذه  التوقعات  ومتثل بع�س 

مثل »يخطط«, »يعتزم«, »ينوي«, »يقدر«, »يعتقد«, »يتوقع«, »من املتوقع«, »ميكن«, »من املمكن«, »يحتمل«, »من املحتمل«, »�سوف«, »قد«, وال�سيغ النافية لها وغريها من 

املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�سركة بخ�سو�س اأحداث م�ستقبلية, لكنها ل ت�سكل �سمانًا اأو تاأكيدًا لأي اأداء 

فعلي م�ستقبلي لل�سركة, اإذ اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإىل اختالفها ب�سكل كبري عما ت�سمنته هذه 

الإفادات �سراحًة اأو �سمنًا. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإىل مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )راجع 

ق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه العوامل, اأو لو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة اأي من التوقعات اأو التقديرات الواردة يف 

هذه الن�سرة, فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

ومراعاًة ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية, �ستقوم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإىل الهيئة اإذا علمت يف اأي وقٍت بعد اعتماد هذه الن�سرة من 

الهيئة وقبل اكتمال الطرح باأي من الآتي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار, اأو )2( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة 

الإ�سدار. وبا�ستثناء هاتني احلالتني, فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات ت�سمنها هذه الن�سرة, �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو حوادث م�ستقبلية 

اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري املوؤكدة والتقديرات, فاإن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي 

تتوقعه ال�سركة وقد ل حتدث مطلقًا. وعليه, يتعني على امل�ستثمرين املوؤهلني املحتملني فح�س جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات مع عدم العتماد على 

الإفادات امل�ستقبلية ب�سكٍل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة
اأع�شاء جمل�س الإدارة

االستقاللية**صفة العضويةالعمراجلنسيةاملنصباالسمم
تاريخ أسهم امللكية*

العضوية بعد الطرحقبل الطرح

26/10/2016م100,000 125,000غري م�ستقلغري تنفيذي46�سعوديرئي�س املجل�سع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري*1

26/10/2016م100,000 125,000غري م�ستقلغري تنفيذي45�سعوديع�سو�سعد بن �سنيتان بن ع�سري بن هديب2

26/10/2016م250,000 312,500غري م�ستقلتنفيذي46�سعوديع�سوعبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري3

امل�سدر: ال�سركة 

يوجد لدى الأ�ستاذ/ ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري, رئي�س املجل�س ملكية غري مبا�سرة حيث اأنه املالك ل�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجاري اإحدى م�ساهمي ال�سركة والتي متتلك مان�سبته 55% من اأ�سهم ال�سركة.

** ل يوجد اأع�ساء م�ستقلني وتهدف ال�سركة اإىل تطبيق حوكمة ال�سركات بتعيني اأع�ساء م�ستقلني بعد انتهاء عملية الطرح.

عنوان الشركة املسجل
�شركة الأعمال التطويرية الغذائية

الريا�س – ال�سليمانية – مبنى ال�سفوة

�س.ب  55800  الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2886880 11 966 +

فاك�س: 2886883 11 966 +

info@dwf.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.dwf.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ممثاًل الشركة لدى هيئة سوق املال

املمـــــثل الثايناملمـــــثل األولالبيـــــان
نا�شر مرعي الأ�شمريع�شري �شعد الع�شريال�شم

مدير ال�سوؤون الإداريةع�سو جمل�س الإدارةال�شفة

ال�سليمانية – مبنى ال�سفوةال�سليمانية – مبنى ال�سفوةالعنوان

2886880 11 966+2886880 11 966+رقم الهاتف

534304550 966+554422119 966+رقم اجلوال

2886883 11 966+2886883 11 966+رقم الفاك�س

ashryalashry@yahoo.comnasser.merei@gmail.comالربيد الإلكرتوين

سوق األسهم 
ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(

اأبراج التعاونية, الربج ال�سمايل

700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612 الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2189999 11 966 +

فاك�س: 2189090 11 966 +

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين
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املستشارون

املستشار املايل ومدير الطرح
�شركة فالكم للخدمات املالية 

الريا�س – �سارع العليا العام

�س.ب 884, الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  8004298888  - 2118487/8492 11 966+

فاك�س: 2054827 11 966+

rami.atwan@falcom.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.falcom.com.sa :املوقع الإلكرتوين

مستشار العناية املهنية املايل
كي.بي.اإم.جي الفوزان وال�شدحان

برج كي.بي.اإم.جي – طريق �سالح الدين الأيوبي

�س.ب: 92876 الريا�س 11663

هاتف: 8748500 11 966+ 

فاك�س: 8718600 11 966+

www.kpmg.com.sa :املوقع الإلكرتوين

marketingsa@kpmg.com :الربيد الإلكرتوين

مستشار العناية املهنية القانوين
عبداهلل ال�شالح للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية

مركز ال�سيف – طريق امللك عبد اهلل – حي الورود

�س.ب: 90549 الريا�س 11623

هاتف: 595583883 966+

 www.alsalehfirm.com  :املوقع الإلكرتوين

 fdaher@alsalehfim.com :الربيد الإلكرتوين

احملاسب القانوين 
ال�شليمان حما�شبون قانونيون

حي حطني - طريق الأمري �سعود بن حممد بن مقرن

�س.ب 10614 الريا�س 11443   

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4777398 – 4766717 11 966+

فاك�س: 4787275 11 966+

 alburrag@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين

 www.alsulaimangroup.com :املوقع الإلكرتوين

اللحيد حما�شبون قانونيون

الريا�س 187 طريق اأبو بكر ال�سديق – حي املر�سالت 

�س.ب 4304-7532 الريا�س 12462 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1 26944191 966+

فاك�س: 2693516 11 966+

 Turki.alluhaid@aca.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.aca.com.sa :املوقع الإلكرتوين
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األشخاص املرخص لهم يف عرض األسهم أو بيعها
�شركة فالكم للخدمات املالية 

الريا�س – �سارع العليا العام

�س.ب 884, الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  8004298888  - 2118487/8492 11 966+

فاك�س: 2054827 11 966+

rami.atwan@falcom.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.falcom.com.sa :املوقع الإلكرتوين

تنــــــويه

جميع امل�ست�سارين املذكورين اأعاله اأعطوا موافقتهم الكتابية على الإ�سارة اإىل اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم يف هذه الن�سرة وفق ال�سكل وال�سياق الظاهر فيها ومل يتم �سحب هذه املوافقة. وجتدر الإ�سارة 

اإىل اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقاربهم ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو اأي �سركة تابعة لها.

البنك املستلم ملتحصالت الطرح – حساب األمانة
البنك ال�شعودي الفرن�شي

الريا�س - �سارع املعذر

�س.ب. 56006 - الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 11 966+

فاك�س: 4022311 11 966+

communications@alfaransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.alfarnsi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

البنوك الرئيسة للشركة
م�شرف الراجحي

فرع �ساحة العدل - الريا�س

�س.ب. 28, الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2116000 11 966+

فاك�س: 4600705 11 966+

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

م�شرف الإمناء

فرع ال�سركات – الريا�س

برج العنود – طريق امللك فهد

�س.ب. 66674, الريا�س 11586    

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2185555 11 966+

فاك�س: 2185000  11 966+

 info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

www.alinma.com  :املوقع الإلكرتوين
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ملخص الطرح

ال�شركة

الوزاري رقم )ق/19( وتاريخ  القرار  الغذائية )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب  التطويرية  الأعمال  �سركة 

1438/01/25هـ )املوافق 2016/10/26م(. تاأ�س�ست ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري 

رقم )1010290779( وتاريخ 1431/07/16هـ )املوافق 2010/06/28م( وبراأ�س مال قدره )100,000( مائة األف ريال 

�سعودي مق�سم اإىل )100( مائة ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1,000( األف ريال �سعودي وحتت ا�سم »�سركة 

قوت لتطوير الأغذية واملطاعم«. بتاريخ 1434/11/11هـ )املوافق 2013/09/17م( قرر ال�سركاء تعديل بع�س بنود تاأ�سي�س 

ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ومن �سمنها تغيري ا�سم ال�سركة من »�سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« اإىل »�سركة 

الأعمال التطويرية الغذائية«, وبتاريخ 1435/01/07هـ )املوافق 2013/11/11م( مت تعديل ا�سمها لت�سبح �سركة الأعمال 

التطويرية الغذائية وذلك بناًء على خطاب مدير الإدارة العامة لل�سركات املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة القا�سي بتغيري 

م�سمى ال�سركة. 

�سركة  اإىل  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  ال�سركة  حتويل  مت  2016/10/26م(  )املوافق  1438/01/24هــــ  وبتاريخ 

م�ساهمة مقفلة براأ�س مال قدره )12,500,000( اإثنا ع�سر مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي مدفوعة بالكامل وبقيمة 

ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد )»الأ�سهم«( )ف�ساًل راجع �سفحة )ي( يف هذه الن�سرة( مبوجب القرار 

الوزاري رقم )ق/19( وتاريخ 1438/01/25هـ )املوافق 2016/10/26م(.

ملخ�س اأن�شطة ال�شركة

يتمثل ن�ساط ال�سركة يف اإقامة املطاعم واملقاهي و�سيانة مراكز التدريب والتعليم وال�سترياد والت�سدير وخدمات التغذية يف 

املواد الغذائية وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية و�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو 

الإيجار ل�سالح ال�سركة واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة وبيع و�سراء وا�ستغالل العقارات 

والأرا�سي ل�سالح ال�سركة.

امل�شاهمون الكبار )الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�شهم 

ال�شركة(

االسم
بعد الطرحقبل الطرح

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

8%100,000 10%125,000 ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري

8%100,000 10%125,000 �سعد بن �سنيتان بن ع�سري بن هديب

20%250,000 25%312,500 عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري

44%55550,000% 687,500�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية

80%1001,000,000%1,250,000الإجمايل

)12,500,000( اإثنا ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعوديراأ�س مال ال�شركة

)1,250,000( مليون ومائتان وخم�سون األف �سهم عادياإجمايل عدد الأ�شهم

)10( ع�سرة ريالت �سعوديةالقيمة ال�شمية لل�شهم

)250,000( مائتان وخم�سون األف �سهم عادي اإجمايل عدد الأ�شهم املطروحة

)20%( ع�سرون باملائةن�شبة الأ�شهم املطروحة من راأ�س مال ال�شركة

)××( ريال �سعودي�شعر الطرح

)××××( ×××× ريال �سعودياإجمايل قيمة الطرح

ا�شتخدام متح�شالت الطرح

البالغة  الطرح  بعد خ�سم م�ساريف  �سعودي  ×××× ريال  البالغة )××××(  الطرح  توزيع �سايف متح�سالت  �سيتم 

البائع  امل�ساهم  ميلكها  التي  الأ�سهم  لعدد  وفقًا  البائعني  امل�ساهمني  على  �سعودي  ريــال   ××××  )××××( حــوايل 

»ا�ستخدام   6 رقم  ق�سم  راجع  )ف�ساًل  الطرح  متح�سالت  من  اأي جزء  على  ال�سركة  ولن حت�سل  املطروحة,  الأ�سهم  من 

متح�سالت الطرح« يف هذه الن�سرة(.
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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 ال�سخ�س املرخ�س له قد مت تعيينه ب�سروط . 2

متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون 

احلاجة اإىل احل�سول على موافقة م�سبقة منه.

حكومة اململكة, اأو اأي جهات حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة, اأو ال�سوق, اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف . 3

بها 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:

اأ. 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 �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية.

�سهرًا  ع�سرة  الثني  خالل  �سعودي  ريال  ماليني  ع�سرة  املالية  اأوراقــه  حمفظة  حجم  متو�سط  يتجاوز  اأن  ب. 

املا�سية.

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

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

�سيتم توفري مناذج طلبات الكتتاب يف اأثناء فرتة الطرح لدى امل�ست�سار املايل ومدير الطرح اأو ال�سركة طريقة الكتتاب يف اأ�شهم الطرح

)10( ع�سرة اأ�سهم.احلد الأدنى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب بها

الكتتاب  ميكن  التي  الأ�شهم  لعدد  الأدن���ى  احل��د  قيمة 

فيها

)××××( ×××× ريال �سعودي

)62,490( اإثنان و�ستون األف واأربعمائة وت�سعون �سهم عادي.احلد الأعلى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب بها

الكتتاب  ميكن  التي  الأ�شهم  لعدد  الأعلى  احل��د  قيمة 

فيها

)××××( ×××× ريال �سعودي

طريقة التخ�شي�س 

عملية  عن  الإعــالن  �سيتم  الطلبات,  ا�ستقبال  فــرتة  انتهاء  وبعد  الكتتاب,  طلب  بتقدمي  املوؤهل  امل�ستثمر  يقوم  �سوف 

التخ�سي�س باإر�سال اإ�سعار للم�ستثمرين وذلك يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1438/05/17هـ )املوافق 2017/02/14م(

و�سيتم التخ�سي�س بحد اأدنى )10( ع�سرة اأ�سهم لكل م�ستثمر, و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من الأ�سهم املطروحة اإن وجدت 

على اأ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر اإىل اإجمايل الأ�سهم املطلوب الكتتاب بها, ولن يكون هناك فائ�س 

ملتح�سالت الطرح حيث �سيكون على امل�ستثمر حتويل املبلغ املخ�س�س له فقط )الرجاء مراجعة ق�سم رقم 8 »املعلومات 

املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه«(.

فرتة الطرح

من يوم الأحد 1438/05/08هـ  املوافق )2017/02/05م(

اإىل يوم الثنني 1438/05/16هـ املوافق )2017/02/13م(

الأحقية يف الأرباح

ت�ستحق اأ�سهم الطرح ح�ستها من اأي اأرباح تعلنها ال�سركة بعد تاريخ انق�ساء فرتة الطرح وعن ال�سنوات املالية التي تليها 

)ف�ساًل راجع ق�سم رقم 5 »�سيا�سة توزيع الأرباح«(.

حقوق الت�شويت

جميع اأ�سهم ال�سركة هي من فئة واحدة ول يتمتع اأي م�ساهم باأي حقوق اأف�سلية يف الت�سويت. ومينح كل �سهم �ساحبه �سوتًا 

واحدًا ويحق لكل م�ساهم ميتلك )20( �سهمًا على الأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت فيها. 
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فرتة احلظر/ القيود املفرو�شة على الأ�شهم

يجب على اأي �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س ُتظهر ن�سرة الإ�سدار هذه )ف�ساًل راجع  ق�سم "امل�ساهمون يف ال�سركة قبل وبعد 

الطرح )امل�ساهمون البائعون(" من �سفحة ي( اأنهم ميلكون اأ�سهمًا يف ال�سركة عدم الت�سرف يف اأي من تلك الأ�سهم خالل 

ال�سهور الثنى ع�سر التالية لتاريخ بدء تداولها. ويجوز لهوؤلء الأ�سخا�س الت�سرف يف تلك الأ�سهم بعد انق�ساء مدة الثنى 

ع�سر �سهرًا دون احلاجة اإىل احل�سول على موافقة الهيئة.

الأ�شهم التي �شبق لل�شركة اإدراجها

ال�سركة  تقدمت  وقد  الطرح.  قبل هذا  اآخر  اأي مكان  اأو  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سركة يف  لأ�سهم  �سوق  يكن هناك  مل 

بطلب لدى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم يف ال�سوق املوازية وح�سلت على جميع املوافقات الر�سمية املتعلقة بهذه الن�سرة وجميع 

الوثائق الأخرى ذات العالقة التي طلبتها الهيئة. كما ح�سلت ال�سركة على جميع املوافقات النظامية الأخرى لتنفيذ هذا 

الطرح. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�س الأ�سهم 

وا�ستكمال جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة. )راجع ق�سم »التواريخ املهمة واإجراءات الطرح«(.

عوامل املخاطرة

بن�ساط  املتعلقة  املخاطر  )اأ(  كالتايل:  والتي ميكن ت�سنيفها  الطرح  اأ�سهم هذا  بالكتتاب يف  تتعلق  هناك خماطر معينة 

ال�سركة, )ب( املخاطر املتعلقة بال�سوق, )ج( املخاطر املتعلقة بالأ�سهم املطروحة. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف ق�سم 

املطروحة. الأ�سهم  يف  الكتتاب  قرار  اتخاذ  قبل  بعناية  درا�ستها  يجب  والتي  الن�سرة,  هذه  املخاطرة" من  "عوامل 
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التواريخ املهمة وإجراءات الطرح
اجلدول الزمني للطرح

التـــــــاريخاجلدول الزمني املتوقع للطرح

فرتة الطرح

يبداأ الطرح من يوم الأحد 1438/05/08هـ  املوافق )2017/02/05م( وي�ستمر ملدة ت�سعة اأيام تنتهي بانتهاء يوم 

الثنني 1438/05/16هـ املوافق )2017/02/13م(

يوم الثنني 1438/05/16هـ املوافق )2017/02/13م(اأخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب

واإ�ــســعــار  الــطــرح  لأ�ــســهــم  النهائي  التخ�سي�س  عــن  الإعــــالن 

امل�ستثمرين

يوم الثالثاء 1438/05/17هـ )املوافق 2017/02/14م(

يوم اخلمي�س 1438/05/19هـ )املوافق 2017/02/16م(حتويل امل�ستثمرين لالأموال

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم

اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء من جميع الإجراءات  اأن يبداأ تداول  يتوقع 

النظامية ذات العالقة, و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�سحف املحلية وموقع تداول

www.tadawul.com.sa

.www.tadawul.com.sa تنـــويه: قد يحتوي اجلدول الزمني اأعاله على تواريخ تقديرية, و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عرب اإعالنات �ستظهر يف ال�سحف املحلية اليومية وموقع تداول

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يجب على امل�ستثمرين املوؤهلني اأن يقدموا اإىل امل�ست�سار املايل ومدير الطرح اأو ال�سركة �سخ�سيًا, باليد اأو بالربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س )مع اللتزام بت�سليم الن�سخ الأ�سلية 

للم�ستندات عن طريق الربيد( طلب الكتتاب موقعًا يثبت عر�سهم لالكتتاب يف اأ�سهم الطرح على اأن يتم ت�سليمها يف موعٍد اأق�ساه ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء من تاريخ يوم 

الإقفال. يجب اأن يرفق بطلب الكتتاب يف اأ�سهم الطرح جميع امل�ستندات الداعمة املطلوبة ح�سب التعليمات. وباإكمال طلب الكتتاب, يقر كل م�ستثمر باأنه ا�ستلم هذه الن�سرة 

وقراأها, وبناًء عليها يقر برغبته يف الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ح�سب ما هو مبني يف طلب الكتتاب.

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�سم رقم 8 »املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه« من هذه الن�سرة. ويجب على كل م�ستثمر اأن 

يوافق على كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب الكتتاب. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي ا�ستثمار ب�سورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�ستيفاء اأٍي من �سروط الكتتاب. 

ول ي�سمح بتعديل طلب الكتتاب و�سحبه بعد ا�ستالمه من مدير الطرح. ويعترب طلب الكتتاب عندئذ اتفاقًا ملزمًا بني امل�ستثمر وال�سركة. )ف�ساًل راجع ق�سم 8 »املعلومات 

املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه«(.

ملخص املعلومات األساسية
قدم هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. ونظرًا لأنه ملخ�س, فاإنه ل ي�ستمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للم�ستثمرين املوؤهلني. ويجب 

على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف ال�سركة. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات والعبارات املخت�سرة الواردة يف هذه الن�سرة يف ق�سم 

»التعريفات وامل�سطلحات« ويف اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة.

نبذة عن الشركة 
�سركة الأعمال التطويرية الغذائية هي �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم )ق/19( وتاريخ 1438/01/25هـ )املوافق 2016/10/26م(. تاأ�س�ست ك�سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم )1010290779( وتاريخ 1431/07/16هـ )املوافق 2010/06/28م( وبراأ�س مال قدره )100,000( مائة 

األف ريال �سعودي مق�سمة اإىل )100( مائة ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1,000( األف ريال �سعودي وحتت ا�سم »�سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم«. 

بتاريخ 1434/11/11هـ )املوافق 2013/09/17م( قرر ال�سركاء تعديل بع�س بنود تاأ�سي�س ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ومن �سمنها تغيري ا�سم ال�سركة من »�سركة 

قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« اإىل »�سركة الأعمال التطويرية الغذائية«, وبتاريخ 1435/01/07هـ )املوافق 2013/11/11م( مت تعديل ا�سمها لت�سبح »�سركة الأعمال 

التطويرية الغذائية« وذلك بناًء على خطاب مدير الإدارة العامة لل�سركات املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة القا�سي بتغيري م�سمى ال�سركة. وبتاريخ 1438/01/4هـ املوافق 

)2016/10/26م( مت حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة براأ�س مال قدره )12,500,000( اإثنا ع�سر مليونًا وخم�سمائة األف ريال 

�سعودي مدفوعة بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد.

يتمثل ن�ساط ال�سركة يف اإقامة املطاعم واملقاهي و�سيانة مراكز التدريب والتعليم وال�سترياد والت�سدير وخدمات التغذية يف املواد الغذائية وخدمات الإعا�سة املطهية وغري 

املطهية و�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة وبيع 

و�سراء وا�ستغالل العقارات والأرا�سي ل�سالح ال�سركة.

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )12,500,000( اإثنا ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )1,250,000( مليون ومائتان وخم�سون األف �سهم عادي مدفوعة 

القيمة بالكامل وبقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد.
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املساهمون يف الشركة قبل وبعد الطرح )املساهمون البائعون(
يو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني احلاليني وملكياتهم يف ال�سركة قبل وبعد الطرح:

املساهمون احلاليون
بعد الطرحقبل الطرح

رأس املال       عدد األسهم
رأس املال عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي(

النسبة)ريال سعودي(

8%1,000,000 100,000 10%1,250,000 125,000ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري

8%1,000,000 100,000 10%1,250,000 125,000�سعد بن �سنيتان بن ع�سري بن هديب

20%2,500,000 250,000 25%3,125,000 312,500عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري

44%5,500,000 550,000 55%6,875,000 687,500�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية

20%250,0002,500,000---امل�ساهمون املوؤهلون

100.00%100.001,250,00012,500,000%1,250,00012,500,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

مراحل تأسيس الشركة وتغريات رأس املال

تاأ�س�ست �سركة الأعمال التطويرية الغذائية ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم )1010290779( وتاريخ 1431/07/16هـ )املوافق  

2010/06/28م( وبراأ�س مال قدره )100,000( مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )100( مائة ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1,000( األف ريال �سعودي 

حتت ا�سم �سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم. وفيما يلي عر�س للتغريات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة وعلى حقوق امللكية فيها:

 1.  ابتداأت ال�سركة اأعمالها يف عام 2010م براأ�س مال قــدره  100,000ريال �سعودي حتت ا�سم »�سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.

قيمة السهمعدد األسهماملالك
)ريال سعودي(

اإلجمايل
نسبة امللكية)ريال سعودي(

95%951,00095,000حممد �سعد مزعل الع�سري

5%51,0005,000ع�سري �سعد مزعل الع�سري

100%100100,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

2. بتاريخ 1434/11/11هـ )املوافق 2013/09/17م( قرر ال�سركاء تعديل بع�س بنود تاأ�سي�س ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ومن �سمنها تغيري ا�سم ال�سركة من »�سركة 

قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« اإىل »�سركة الأعمال التطويرية الغذائية«, وبتاريخ 1435/01/07هـ )املوافق 2013/11/11م( �سدر خطاب مدير الإدارة العامة لل�سركات 

املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة القا�سي بتغيري م�سمى ال�سركة اإىل �سركة الأعمال التطويرية الغذائية.

3. بتاريخ 1438/01/24هـ )املوافق 2016/10/26م( تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )5( خم�س ح�س�س بقيمة )5,000( خم�سة اآلف ريال �سعودي 

ل�سالح ال�سريك/ ع�سري �سعد مزعل الع�سري, كذلك تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )10( ع�سر ح�س�س بقيمة )10,000( ع�سرة اآلف ريال ل�سالح 

ال�سريك اجلديد/ �سعد �سنيتان ع�سري بن هديب, كما تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )25( خم�سة وع�سرون ح�سة بقيمة )25,000( خم�سة وع�سرون 

األف ريال ل�سالح ال�سريك اجلديد/ عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري, واخريًا تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )55( خم�سة وخم�سون ح�سة بقيمة 

)55,000( خم�سة وخم�سون األف ريال ل�سالح ال�سريك اجلديد/ �سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية, وبذلك اأ�سبحت ح�س�س ملكية ال�سركاء كما هو مو�سح اأدناه:

قيمة السهمعدد األسهماملالك
)ريال سعودي(

اإلجمايل
نسبة امللكية)ريال سعودي(

10%101,00010,000ع�سري �سعد مزعل الع�سري

10%101,00010,000�سعد �سنيتان ع�سري بن هديب

25%251,00025,000عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري

55%551,00055,000�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية

100%100100,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة



ك

مال  براأ�س  مقفلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  اإىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  ال�سركة  حتويل  قررال�سركاء  )2016/10/26م(  املوافق  1438/01/24هـــ  بتاريخ   .4

)12,500,000( اإثنا ع�سر مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي مدفوعة بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد اأي بزيادة مقدارها )12,400,000( 

اإثنا ع�سر مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي عن طريق حتويل مبلغ )11,000,000( اأحد ع�سر مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة ومبلغ )1,400,000( مليون واأربعمائة 

األف ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�سركاء. وبالتايل اأ�سبحت م�ساهمات ال�سركاء كما هو مو�سح اأدناه: 

قيمة السهمعدد األسهماملالك
)ريال سعودي(

اإلجمايل
نسبة امللكية)ريال سعودي(

10%125,000101,250,000ع�سري �سعد مزعل الع�سري

10%125,000101,250,000�سعد �سنيتان ع�سري بن هديب

25%312,500103,125,000عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري

55%687,500106,875,000�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية

100%1,250,00012,500,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

قطاعات األعمال االسرتاتيجية
ترتكز اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة يف القطاعات والأن�سطة التالية: 

املطاعم واملقاهي.. 1

خدمات التغذية والإعا�سة املطهية وغري املطهية.. 2

مراكز التدريب والتعليم.. 3

قطاع ال�ستثمارات العقارية. . 4

رؤية الشركة
اأن نكون ال�سركة الرائدة واخليار الأول لع�ساق املطاعم و الوجبات ال�سريعة الطازجة.

رسالة الشركة
ال�سعي لتحقيق تطلعات العمالء مع التح�سني يف اجلودة والقيمة والكفاءة واإطالق الأفكار اجلديدة.

اسرتاتيجية العمل
و�سعت ال�سركة عدة ا�سرتاتيجيات للعمل بحيث تدعمها يف الو�سول اإىل الأهداف التي تطمح اإليها, ومبا يتما�سى مع الروؤية والر�سالة. حيث تهدف ال�سركة اإىل: 

العمل على متويل تو�سعات ال�سركة وتعزيز ا�سم ال�سركة فى ال�سوق وزيادة الت�سويق والبيع.	•

ال�ستمرار يف حتقيق النتائج املالية اجليدة واحلفاظ على مركزها املايل عن طريق ال�ستمرار يف التو�سع والو�سول اإىل 110 فرع يف الـ 5 �سنوات القادمة.	•

احلفاظ على املوظفني احلاليني وتطويرهم باعتبارهم اأحد اأهم اأ�سول ال�سركة من خالل التدريب واملتابعة والتحفيز.	•

الرتكيز على ر�سا العمالء بتقدمي منتجات ذات جودة عالية والتطوير والتح�سني ب�سكل م�ستمر. 	•

ملخص نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة
 تتميز ال�سركة بتنوع اأعمالها, حيث تعمل يف قطاع املطاعم بعدة تخ�س�سات )ع�سائر طازجة, �ساورما وبرو�ستد الدجاج(؛ مما يعطيها ميزه تنويع الفروع ح�سب 	•

احتياج �سوق املنطقة اإ�سافة اإىل مو�سمية الأن�سطة.

 ُيدير ال�سركة اإدارة تتميز بالثبات ومواكبة ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حتى الآن, مع قدرتها على التاأقلم مع التو�سع يف الأن�سطة والفروع.	•

 وجود معمل مركزي, يتم فيه اإعداد جميع املنتجات حتى مرحلة ما قبل الطبخ والتقدمي, الذي بدوره يحافظ على نف�س م�ستوى اجلودة وبدوره ي�ساهم بتخفي�س 	•

التكاليف .

 تنوع قاعدة العمالء احلاليني وامل�ستهدفني؛ حيث تعترب املنتجات املقدمة منتجات �سعبية وت�ستقطب جميع طبقات املجتمع وجميع الفئات العمرية.	•

 منا�سبة م�ستوى الأ�سعار للعمالء احلاليني وامل�ستهدفني, حيث ترتواح  تكلفة الوجبة بني 4 – 15 ريال للفرد.	•

 التميز يف اجلودة وم�ستوى اخلدمة املقدمة مقارنة ب�سعبية الوجبات وتكلفتها املنخف�سة, حيث اأن م�ستوى الفروع واخلدمات املقدمة يرقى ملطاعم فئتها اأعلى.	•



ل

ملخص املعلومات املالية
يجب قراءة القوائم املالية امللخ�سة الواردة اأدناه مع القوائم املالية املراجعة مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة بها لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب لالأعوام 2013م و 

2014م و 2015م. 

2015م2014م2013مقائمة الدخل )ريال سعودي(

12,646,91329,669,45934,663,082املبيعات

)18,326,238()18,057,398()7,747,868(تكلفة املبيعات

4,899,04511,612,06116,336,844اإجمايل الربح

)9,175,813()9,553,276()7,176,173(م�ساريف عمومية واإدارية

)1,510,540()1,300,251()1,202,966(ا�ستهالك عام

758,5345,650,491)3,480,094(الربح الت�شغيلي

36,307307,209283,862�سايف الإيرادات الأخرى

1,065,7435,934,353)3,443,787(�شايف الربح قبل الزكاة 

)148,359()53,098(-الزكاة

1,012,6455,785,994)3,443,787(�شايف الربح

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام من 3201-5201م 

2015م2014م2013ماملركز املايل )ريال سعودي(

2,140,0573,502,2096,439,341اإجمايل املوجودات املتداولة

7,386,4205,839,7846,131,528اإجمايل املوجودات غري املتداولة

9,526,4779,341,99312,570,869اإجمايل املوجودات

9,199,0357,874,740886,851اإجمايل املطلوبات املتداولة

227,442354,608448,414اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

9,426,4778,229,3481,335,265اإجمايل املطلوبات

100,0001,112,64511,235,604اإجمايل حقوق امل�شاهمني

9,526,4779,341,99312,570,869اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام من  2013-2015م

2015م2014م2013مالتدفقات النقدية )ريال سعودي(

2,869,8244,602,894)1,844,153(�سايف التدفق النقدي من الن�سطة الت�سغيلية

)1,938,753(246,385)3,601,421(�سايف التدفق النقدي من الن�سطة ال�ستثمارية

)2,233,556()1,571,067(5,391,581�شايف التدفق النقدي من الن�شطة التمويلية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام من 2013-2015م



م

2015م2014م2013مالتدفقات النقدية )ريال سعودي(

2,869,8244,602,894)1,844,153(�سايف التدفق النقدي من الن�سطة الت�سغيلية

)1,938,753(246,385)3,601,421(�سايف التدفق النقدي من الن�سطة ال�ستثمارية

)2,233,556()1,571,067(5,391,581�شايف التدفق النقدي من الن�شطة التمويلية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام من 2013-2015م

2015م2014م2013ماملؤشرات املالية

0.230.447.26ن�سبة التداول )مرة(

0.190.366.26ن�سبة التداول ال�سريعة )مرة(

94.267.400.12ن�سبة املطلوبات اإىل حقوق امللكية

0.990.880.11ن�سبة املطلوبات اإىل الأ�سول

51.5%91.0%-3443.8%العائد على حقوق امللكية

46.0%10.8%-36.1%العائد على الأ�سول

16.8%134.6%330.6%معدل النمو يف املبيعات

47.1%39.1%38.7%هام�س جممل الربح

16.3%2.6%-27.5%هام�س الربح من العمليات الرئي�سية

16.7%3.4%-27.2%هام�س �سايف الربح

امل�سدر: حتليل �سركة فالكم للقوائم املالية
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1. التعريفات واملصطلحات

التعريفاملصطلح أو اإلختصار املعرف

�سركة الأعمال التطويرية الغذائيةال�شركة / امل�شدر

ال�سم ال�سابق ل�سركة الأعمال التطويرية الغذائية�شركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم

اإدارة �سركة الأعمال التطويرية الغذائيةالإدارة اأو الإدارة العليا

الطرح الأويل لـ )250,000( مائتان وخم�سون األف �سهم عادي متثل )20%( من راأ�س مال ال�سركة.الطرح

)250,000( مائتان وخم�سون األف �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة.اأ�شهم الطرح

100% من جمموع اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة وتبلغ )1,250,000( مليون ومائتان وخم�سون األف �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركةاأ�شهم امل�شاهمني قبل الطرح

ح�شاب الأمانة

ح�ساب لدى بنك جتاري مرخ�س له العمل يف اململكة لإيداع متح�سالت الطرح فيه, وبعد انتهاء عملية الطرح يتم حتويلها اإىل 

ح�ساب اأو ح�سابات امل�ساهمني البائعني.

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة

م�شتثمر موؤهل

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

2( عمالء �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�س املرخ�س له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من 

اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإىل احل�سول على 

موافقة م�سبقة منه.

اأخرى تعرتف بها  اأي �سوق مالية  اأو  اأو ال�سوق,  اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة,  اأو  اأي جهات حكومية,  اأو  3( حكومة اململكة, 

الهيئة, اأو مركز الإيداع.

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

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

6( �سناديق ال�ستثمار.

7( م�ستثمرون اأجانب موؤهلون.

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

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

اأ( 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 �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية.

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

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

10.اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.

م�ساهمو ال�سركة الواردة اأ�سمائهم يف �سفحة )ي( من هذه الن�سرة.امل�شاهمون البائعون

)**(  ×× ريال �سعودي لكل �سهم.�شعر الطرح

ال�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.ال�شنة املالية

�سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ريالت يف راأ�س مال ال�سركة.ال�شهم

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�س على ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.ال�شعودة

ال�سوق التي ُتتداول فيها الأ�سهم التي مت ت�سجيلها وقبول اإدراجها مبوجب "قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية".ال�شوق املوازية

�سايف متح�سالت الطرح بعد خ�سم م�ساريف الطرح.�شايف متح�شالت الطرح

فرتة الطرح

الثنني  يــوم  حتى  اأيـــام  ت�سعة  ملــدة  وت�ستمر  )2017/02/05م(  املــوافــق  1438/05/08هــــــ   الأحـــد  يــوم  مــن  املمتدة  الــفــرتة 

1438/05/16هـ املوافق )2017/02/13م(



2

التعريفاملصطلح أو اإلختصار املعرف

القوائم املالية

القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م, والإي�ساحات املرفقة بهن, بالإ�سافة اإىل 

القوائم املالية املعدة داخليًا بوا�سطة ال�سركة عن الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2016م.

قواعد الت�شجيل والإدراج يف ال�شوق املوازية

ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3-151-2016م وتاريخ 1438/03/22هـ املوافق 2016/12/21م 

بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ.

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�شمية

القيمة الإجمالية لالأ�سهم امل�ستثمر بها.متح�شالت الطرح

مدير الطرح / مدير الطرح / ال�شخ�س املرخ�س 

له يف عر�س الأ�شهم اأو بيعها

�سركة فالكم للخدمات املالية.

جمل�س اإدارة ال�سركة.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

فرتة احلظر

يجب على اأي �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س ُتظهر ن�سرة الإ�سدار هذه )ف�ساًل راجع ق�سم »امل�ساهمون يف ال�سركة قبل وبعد الطرح 

ال�سهور  اأي من تلك الأ�سهم خالل  ال�سركة عدم الت�سرف يف  اأ�سهمًا يف  اأنهم ميلكون  البائعون(«  من �سفحة ي(  )امل�ساهمون 

الثنى ع�سر التالية لتاريخ بدء تداولها. ويجوز لهوؤلء الأ�سخا�س الت�سرف يف تلك الأ�سهم بعد انق�ساء مدة الثنى ع�سر �سهرًا 

دون احلاجة اإىل احل�سول على موافقة الهيئة.

حملة اأ�سهم ال�سركة لأي فرتة حمددة من الزمن.امل�شاهم اأو امل�شاهمون

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�سة بالطرح والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )د( من هذه الن�سرة.امل�شت�شارون

كل �سخ�س ي�ستثمر يف اأ�سهم الطرح.امل�شتثمر

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�شوق املالية اأو الهيئة

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

منوذج طلب الكتتاب الذي يجب على امل�ستثمرين تعبئته وتقدميه للجهة امل�ستلمة عند الرغبة يف الكتتاب.منوذج طلب الكتتاب

الوثيقة املطلوبة لطرح الأ�سهم مبوجب نظام ال�سوق املالية وقواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية.ن�شرة الإ�شدار

اإدراج اأ�سهم الطرح يف قائمة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية واملوافقة على تداولها.الإدراج 

هي جمموعة املوؤثرات املحتملة التي يجب الإملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار الكتتاب يف اأ�سهم الطرح.عوامل املخاطرة

لئحة حوكمة ال�شركات

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية, ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وفقًا للقرار رقم 2006/212/1م بتاريخ 

1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م( وتعديالته. 

نطاقات

مت اعتماد برنامج ال�سعودة )نطاقات( مبوجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/09/10م( 

القائم على قرار جمل�س الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/05/12هـ )املوافق 1994/10/27م(, وقد اأطلقت وزارة العمل باململكة 

برنامج )نطاقات( لتقدمي احلوافز للموؤ�س�سات كي تقوم بتوظيف املواطنني ال�سعوديني, ويقيم هذا الربنامج اأداء اأي موؤ�س�سة على 

اأ�سا�س نطاقات حمددة, وهي البالتيني والأخ�سر والأ�سفر والأحمر.

ريال �سعودي - عملة اململكة العربية ال�سعودية.الريال 
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2. عوامل اخملاطرة
اإن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة ينطوي عليه خماطر عالية وقد ل يكون ال�ستثمار فيها مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم مزايا وخماطر 

ال�ستثمار, وحتمل اأي خ�سارة قد تنجم عن مثل هذا ال�ستثمار.

يتعني على كل من يرغب يف ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ قرار 

ال�ستثمار, علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة, بل اإنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف 

الوقت احلايل والتي من �ساأنها التاأثري على عملياتها.

اإن ن�ساط ال�سركة, والظروف املالية, والتوقعات امل�ستقبلية, ونتائج العمليات, والتدفقات النقدية, قد تتاأثر �سلبًا ب�سورة جوهرية اإذا ما حدثت اأو حتققت اأي من املخاطر 

التي ت�سمنها هذا الق�سم والتي ترى اإدارة ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية. بالإ�سافة اإىل اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س الإدارة اأو ي�سنفها حاليًا باأنها غري جوهرية, 

لكنها قد حتدث بالفعل وت�سبح جوهرية.

ل يكون ال�ستثمار يف الأ�سهم مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأية خ�سارة قد تنجم عن 

ذلك ال�ستثمار. وينبغي على امل�ستثمر )الذي يحق له ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة( الذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي عليه اتخاذه بخ�سو�س مالءمة ال�ستثمار له 

من عدمه اأن يرجع اإىل م�ست�سار مهني متخ�س�س يف تقدمي امل�سورة ب�ساأن �سراء الأ�سهم والأوراق املالية املطروحة. 

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية, اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها, اأو التي 

اأرباح على امل�ساهمني وقد يخ�سر  تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية, فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل انخفا�س �سعر الأ�سهم يف ال�سوق واإ�سعاف قدرة ال�سركة على توزيع 

امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزٍء منه. 

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه على حد علمهم واعتقادهم, فاإنه ل توجد اأي خماطر جوهرية اأخرى كما يف تاريخ هذه الن�سرة بخالف تلك املذكورة يف هذا الق�سم, 

ميكن اأن توؤثر على قرارات امل�ستثمرين بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ليعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن املخاطر وال�سكوك الإ�سافية, مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حاليًا اأو التي تعترب غري 

جوهرية, قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.

1-2 املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة

تغيري اأذواق امل�شتهلكني

يعتمد جناح ال�سركة على قدرتها على مواكبة اأذواق امل�ستهلكني وعادات التغذية لديهم وتقدمي منتجات ترقى اإىل تف�سيالتهم, لذلك فاإن تغري تف�سيالت امل�ستهلكني, اأو 

عدم التمكن من توقعها اأو حتديدها اأو ال�ستجابة لها ب�سكل منا�سب �سيوؤدي اإىل النخفا�س يف الطلب على منتجات ال�سركة وبالتايل يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة 

ونتائجها املالية.

خماطر اإدخال منتجات جديدة

يعتمد جناح ال�سركة جزئيًا على قدرتها على تنمية اأعمالها ب�سرعة اأكرب من �سرعة النمو ال�سكاين يف الأ�سواق التي تخدمها. ومن طرق حتقيق ذلك تعزيز باقة منتجاتها 

باإ�سافة منتجات تتميز بكونها اأ�سرع منوًا واأكرث ربحية. واإذا مل تنجح ال�سركة يف حتقيق ذلك فاإن اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية تتاأثر ب�سكل �سلبي.

العتماد على موظفني رئي�شيني

تعتمد ال�سركة على قدرات وخربات املوظفني الرئي�سيني العاملني بها, لذلك فاإن جناح ال�سركة يف حتقيق اأهدافها يعتمد على املحافظة على موظفيها وا�ستقطاب وتوظيف 

الكفاءات واأ�سحاب املوؤهالت للعمل لديها. وعليه, فاإن ف�سل ال�سركة يف املحافظة على هوؤلء املوظفني اأو ا�ستقطاب غريهم من ذوي اخلربة, يوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على 

اأعمالها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

النخفا�س يف معدل اإنفاق امل�شتهلك النهائي

توؤثر التقلبات القت�سادية املختلفة يف اقت�ساد اململكة على منط و�سلوكيات امل�ستهلك النهائي نحو ال�سلع الرتفيهية, ومن �ساأن اأي انخفا�س يف الإنفاق الختياري اأو الدخل 

املتاح للم�ستهلك اأن يوؤثر على منتجات ال�سركة؛ مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها واأدائها املايل وربحيتها.

اأثر افتتاح فروع جديدة

يعتمد النمو امل�ستقبلي على قدرة ال�سركة على التو�سع وافتتاح فروع جديدة واإيجاد املواقع املنا�سبة لها, وقد يوؤثر فتح فروع جديدة ب�سكل �سلبي على مبيعات الفروع الأخرى 

اإن وجدت يف نف�س املنطقة. لذلك فاإن افتتاح فروع جديدة من دون الأخذ بعني العتبار اأثرها املحتمل على الفروع القائمة �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج 

عملياتها واأدائها املايل وربحيتها.
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عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وحتقيق ا�شرتاتيجية النمو امل�شتهدفة

يعتمد اأداء ال�سركة امل�ستقبلي على قدرتها على تنفيذ خطة العمل وحتقيق ا�سرتاتيجية النمو امل�ستهدفة, ولكن قد تواجه ال�سركة بع�س املخاطر وال�سعوبات والتي قد تتمثل 

يف عدم قدرة ال�سركة على اإيجاد مواقع منا�سبة وا�ستئجارها, عدم كفاية راأ�س املال, عدم توفري القوى العاملة, وتغري العتبارات القت�سادية؛ مما قد يوؤثر �سلبًا على جناح 

ال�سركة يف تنفيذ خططها امل�ستقبلية وبالتايل على نتائج اأعمالها.

عدم القدرة على اللتزام بجودة املنتجات

ت�سعى ال�سركة اإىل تقدمي منتجات عالية اجلودة لعمالئها, ولكن عدم القدرة على ال�ستمرار بتقدمي املنتجات بنف�س م�ستوى اجلودة �سوف يوؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة لدى 

عمالئها وبالتايل العزوف عن التعامل معها, مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على مبيعات ال�سركة وبالتايل على نتائجها املالية.

خماطر العتماد على املوردين الرئي�شني

تعتمد ال�سركة يف ن�ساطها على عدد من املوردين الرئي�سني )18 مورد( وفق اتفاقيات وعقود م�سبقة, فاإذا اأخفقت ال�سركة يف املحافظة على عالقاتها التعاقدية مع هوؤلء 

املوردين الرئي�سني اأو عدم قدرتهم على تنويع قاعدة املوردين؛ فاإن ذلك يوؤثر ب�سكل �سلبي على مبيعات ال�سركة وبالتايل على نتائجها املالية.

املخاطر املتعلقة بامل�شاريع اجلديدة

تعترب ال�سركة متخ�س�سة يف جمال مطاعم الوجبات ال�سريعة والع�سري, ويف حال ا�ستهداف ال�سركة لقطاع جديد يف نف�س جمال عملها فاإنها قد تواجه بع�س العقبات 

وال�سعوبات التي حتول بني ال�سركة وبني حتقيق الهدف, منها: احل�سول على الرتاخي�س الالزمة, ا�ستهداف املناطق املنا�سبة, حتديد املواقع املالئمة, اإقبال العمالء على 

املنتجات املزمع بيعها, وبالتايل �سيوؤثر ذلك على نتائج اأعمال ال�سركة املتوقعة ونتائجها املالية.

خماطر عدم احل�شول على الرتاخي�س والت�شاريح وال�شهادات الالزمة وعدم جتديدها

يتوجب على ال�سركة من اأجل فتح فروع لها احل�سول على �سجل جتاري ورخ�سة حمل, وللح�سول على ال�سجل التجاري والرخ�سة يجب اأن حت�سل على موافقات من املديرية 

العامة للدفاع املدين والبلدية املعنية واحل�سول على �سهادة �سحية لكل عامل, وقد اأنهت ال�سركة جميع الإجراءات الالزمة لفتتاح فروعها وح�سلت على جميع املوافقات 

الالزمة وحتافظ على جتديدها ب�سكل م�ستمر, ول يوجد اأي تراخي�س اأو موافقات يتوجب على ال�سركة احل�سول عليها اأو جتديدها مل حت�سل عليها حتى تاريخ اإعداد هذه 

الن�سرة. ومع ذلك ل ت�سمن ال�سركة ال�ستمرار يف حل�سول على الرتاخي�س والت�سريحات ذات العالقة لتو�سعة اأعمالها, مما يوؤثر �سلبًا على جناح ال�سركة يف تنفيذ خططها 

امل�ستقبلية وبالتايل على نتائج اأعمالها.

املواقع امل�شتاأجرة

تقوم ال�سركة حاليًا با�ستئجار عدد من املواقع واملحالت, وعدم مقدرة ال�سركة على املحافظة على ا�ستمرارية عقود الإيجار املتعلقة بهذه املواقع وجتديدها بنف�س ال�سروط 

احلالية اأو �سروط تف�سيلية �سيوؤثر ذلك على نتائج اأعمالها ومركزها املايل.

املخاطر املرتبطة بتوفر التمويل م�شتقباًل 

قد حتتاج ال�سركة اإىل احل�سول على قرو�س وت�سهيالت بنكية لتمويل خطط التو�سع يف امل�ستقبل, لذلك فاإن عدم قدرة ال�سركة على احل�سول على التمويل الذي حتتاجه من 

جهات ممولة, اأو متويل ب�سروط تف�سيلية مقبولة تتنا�سب مع ال�سركة, �سيكون له اأثر �سلبي على اأدائها وعملياتها الت�سغيلية. ومن اجلدير بالذكر, اأن احل�سول على التمويل 

يعتمد على راأ�س مال ال�سركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية وال�سمانات املقدمة. ول تعطي ال�سركة اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن ح�سولها على التمويل املنا�سب اإذا ا�ستدعت 

احلاجة مما قد ينعك�س �سلبًا على اأداء ال�سركة.

خماطر �شلوك املوظفني واأخطائهم

ل ت�سمن ال�سركة عدم حدوث اأخطاء من موظفيها, كالقيام باأن�سطة غري نظامية اأو �سوء ا�ستخدام املعلومات والأنظمة اأو اإف�ساء معلومات �سرية اأو التورط يف ن�سرمعلومات 

م�سللة اأو عدم التقيد بال�سوابط الداخلية, التي قد ينتج عنها خ�سائر اأو فر�س عقوبات اأو التزامات مالية على ال�سركة اأو ي�سبب �سررًا ل�سمعتها. وحيث اأن ال�سركة ل ت�سمن 

منع ح�سول اأخطاء املوظفني فهي ل ت�سطيع �سمان اأن تلك الأخطاء لن توؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة ونتائج عملياتها.

ا�شتحقاقات ال�شريبة والزكاة املحتملة

تقدم ال�سركة اإقرارات الزكاة وت�سدد املبالغ امل�ستحقة مبوجب هذه الإقرارات ب�سكل �سنوي, ولديها �سهادات بذلك. ولكن ال�سركة مل ت�ستلم اأي ربوط زكوية نهائية من الهيئة 

العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. لذلك ل ت�ستطيع ال�سركة اأن تتنباأ باأن تقبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تقديراتها الزكوية وال�سريبة عن كل �سنة 

مالية, وقد تفر�س الهيئة العامة للزكاة والدخل على ال�سركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته ال�سركة كزكاة ل�ساحلها, ف�ساًل عن غرامات التاأخري يف �سداد 

هذه املبالغ, مما له الأثر على نتائج اأعمال ال�سركة وربحيتها.
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خماطر النقطاع غري املتوقع لالأعمال

يعتمد دخل ال�سركة ب�سكل رئي�س على العمليات الت�سغيلية للن�ساط, وعليه فاإن حدوث اأي انقطاع يف هذه العمليات لأي �سبب كان ك�سدور اأو تغري اأي اأنظمة حكومية قد يوؤدي 

اإىل انقطاع يف هذه العمليات وبالتايل تاأثر اإيرادات واأرباح ال�سركة و�سينعك�س ذلك �سلبًا على عملياتها ب�سكل جوهري ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

خماطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفي�شانات والزلزل والأحداث الأخرى

قد تتعر�س ال�سركة اإىل حوادث خارجة عن نطاق �سيطرتها كالكوارث الطبيعية اأو احلرائق وغريها من الأحداث الكارثية التي تلحق بال�سركة؛ مما يوؤثر �سلبًا على عمليات 

ال�سركة حيث يوؤدي النقطاع اجلوهري اإىل خ�سارة عمالء ال�سركة؛ مما يوؤدي اإىل انخفا�س الإيرادات, وارتفاع امل�ساريف وانخفا�س ربحية ال�سركة ب�سكل حتمي.

حداثة التحول اإىل �شركة م�شاهمة مدرجة وعدم وجود اخلربة يف اإدارة ال�شركات املدرجة

تدار ال�سركة منذ تـاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة, ومن ثم فاإن موظفي الإدارة العليا لديهم خربة حمدودة, يف اإدارة ال�سركات امل�ساهمة وكيفية التقيد بالأنظمة واللوائح التي 

الذي  الوقت  يقلل  قد  مما  العالقة  ذات  الإف�ساح  ومتطلبات  واللوائح  بالأنظمة  ال�سركة  التزام  ل�سمان  اإ�سافية  جهود  بذل  التنفيذيني  كبار  على  و�سيتوجب  لها,  تخ�سع 

يخ�س�سه كبار التنفيذيني لإدارة اأعمال ال�سركة اليومية الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية.

عدم وجود غطاء تاأميني 

قد تتعر�س ال�سركة اإىل تكاليف مرتفعة جدًا عند القيام باإ�سالحات نتيجة لأحداث كارثية مثل: الكوارث الطبيعية اأو احلرائق وغريها من الأخطار التي قد تت�سبب بخ�سائر 

باهظة, ومل توفر ال�سركة غطاء تاأميني لتغطية مثل هذه التكاليف اأو اخل�سائر حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة؛ مما قد يوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على عمليات ونتائج ال�سركة 

املالية. ومن اجلدير بالذكر, اأن ال�سركة حاليًا ب�سدد توفري غطاء تاأميني لل�سركة وفروعها. ومع ذلك, فاإن بع�س التكاليف اأو اخل�سائر قد تتجاوز حدود التغطية اأو قد يتم 

رف�س تغطية بع�سها, ول ت�سمن ال�سركة اأن تتم تغطية جميع هذه التكاليف واخل�سائر التي قد تكون ال�سركة عر�سة لها ب�سورة كاملة مبوجب وثائق التاأمني ذات العالقة.

العتماد على العالمات التجارية وحقوق امللكية

قامت ال�سركة بت�سجيل عدد من العالمات التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية. اإن اأي حدث يت�سبب يف اإحلاق اأ�سرار جوهرية ب�سمعة اأي عالمة جتارية خا�سة بال�سركة 

�سوف يكون له تاأثري �سلبي عن قيمة هذه العالمات التجارية وبالتايل على الإيرادات الناجتة عن هذه العالمات التجارية. وكذلك, اأي اإخالل اأو ا�ستخدام غري مرخ�س اأو 

غري م�سروع فيما يخ�س حقوق امللكية الفكرية اخلا�سة بال�سركة �سوف يوؤدي اإىل التاأثري ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة. 

الدعاوى الق�شائية

اإن ال�سركة معر�سة للدعاوى وال�سكاوى, ول ت�ستطيع ال�سركة اأن تتوقع ب�سكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى اأو الجراءات الق�سائية التي ميكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها اأو النتائج 

النهائية لتلك الدعاوى اأو الأحكام التي ت�سدر فيها وما تت�سمنه من تعوي�سات وجزاءات. وبالتايل فاإن اأي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�سايا قد توؤثر �سلبًا على ال�سركة ونتائج 

عملياتها. وقد ت�سمل هذه الدعاوى – على �سبيل املثال ل احل�سر – امل�سائل الزكوية وال�سريبية ونظام العمل والأ�سرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال اأو الحتيال من قبل 

اأ�سخا�س اأو موؤ�س�سات ب�سكل يكون خارج عن نطاق �سيطرة ال�سركة. 

حداثة تطبيق قواعد حوكمة ال�شركات

حيث اأن لئحة حوكمة ال�سركات تعترب ا�سرت�سادية لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية اإل اأنه يف حال تطبيقها ب�سكل اإلزامي فاإن جناح ال�سركة يف تطبيق احلوكمة ب�سكل 

�سحيح يعتمد على مدى ا�ستيعاب وفهم املجل�س وجلانه والإدارة والعاملني يف ال�سركة لهذه القواعد والإجراءات. واإن خمالفة هذه القواعد والإجراءات اأو الف�سل يف تطبيقها 

يعر�س ال�سركة للمخالفات اجلزائية من ِقبل هيئة ال�سوق املالية.

خماطر عدم اللتزام بنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية

تخ�سع ال�سركة لنظام ال�سوق املالية ولالأنظمة واللوائح والتعاميم ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية, ويف حال عدم مقدرة ال�سركة على التقيد باأي من اللوائح والأنظمة التي 

تخ�سع لها, �ستتحمل تكاليف, وغرامات وعقوبات؛ مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها واأدائها املايل وربحيتها.

خماطر العتماد على العمالة الأجنبية 

ت�سكل ن�سبة العمالة الأجنبية 71% من اإجمايل العمالة يف ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة, ومن اجلدير بالذكر, اأن هناك عدد )165عامل( على كفالة �سركة ت�سغيل و�سيانة 

الت�سغيل  �سركة  ا�ستدعت احلاجة لذلك مبوجب خطاب موافقة من  الغذائية متى ما  لتطويرية  الأعمال  �سركة  وال�سيانة ل�سالح  الت�سغيل  �سركة  نقل كفالتهم من  ميكن 

وال�سيانة. ومع ذلك, �سوف تتاأثر نتائج اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها من العمالة الأجنبية اأو اإيجاد 

بدلء عنهم بنف�س املهارات واخلربات املطلوبة اأو تغري �سيا�سات ال�ستقدام )�سواء الأجور اأو �ساعات العمل( يف الدول امل�ستقدم منها, اأو حدث تغري يف �سيا�سات ولوائح ونظم 

وزارة العمل نتج عنها �سعودة قطاع املطاعم مما ي�سعب معه اأن حتافظ ال�سركة على كوادرها من العمالة الأجنبية.

عدم اللتزام مبتطلبات ال�شعودة
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ت�سكل ال�سعودة توجهًا حكوميًا يطلب من املن�ساآت )�سركات وموؤ�س�سات( العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية توظيف عدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني. ويقوم برنامج 

نطاقات بت�سنيف املن�ساآت اإىل نطاقات ممتاز واأخ�سر واأ�سفر واأحمر, وعلى املن�ساآت التقيد باحلد الأدنى لل�سعودة. بلغ عدد العاملني يف ال�سركة كما يف 11 دي�سمرب 2016م 

عدد 171 موظفًا منهم 51 �سعودي 120 غري �سعودي وبذلك تكون ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركة 31% وبالتايل ت�سنف ال�سركة �سمن النطاق الأخ�سر. وعلى الرغم من ذلك فقد 

تقوم وزارة العمل بزيادة ن�سبة ال�سعودة يف امل�ستقبل يف الوقت الذي قد ي�سعب على ال�سركة فيه ال�ستمرار يف توظيف اأو املحافظة على توظيف الن�سبة املطلوبة من ال�سعوديني 

ونتيجة لذلك فقد تتاأثر اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية على نحو �سلبي.

املخاطر املتعلقة باأنظمة الت�شغيل وتقنية املعلومات

العمليات  وتوثيق  ال�سركة  مبيعات  اإدارة  ت�ساعد يف  كونها  عليها  العتماد  اأهمية  وتكمن  ب�سكل عام,  ومرافقها  اأعمالها  لإدارة  املعلومات  تقنية  اأنظمة  على  ال�سركة  تعتمد 

ال�سرائية وتفا�سيلها التي تتم ب�سكل يومي. ولذلك, فاإن ف�سل ال�سركة يف احلفاظ على اأنظمة تقنية املعلومات وتطويرها اأو وجود اأي اأعطال يف وظائفها �سيوؤثر ب�سكل �سلبي 

على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية.

خماطر عدم اللتزام ب�شروط وتعهدات الت�شهيالت الئتمانية

مل تقم ال�سركة باإبرام عقود للح�سول على ت�سهيالت ائتمانية حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. ولكن يف حال قامت ال�سركة باإبرام اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية فاإن ال�سركة 

تلتزم مبوجب هذه العقود ب�سداد اأق�ساط وعمولت الت�سهيالت طبقًا جلداول زمنية حمددة. ولكن يف حالة عدم قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها يف مواعيد ال�ستحقاق 

واإخاللها بالتفاقيات املربمة؛ فاإن ذلك قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها واأدائها املايل وربحيتها.

2-2 املخاطر املتعلقة بال�شوق والقطاع

تاأثر عمليات ال�شركة باملخاطر القت�شادية و ال�شيا�شية

اأداء ال�سركة على الأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى الأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية العاملية التي قد توؤثر على اقت�ساد  يعتمد 

اململكة. 

وعلى الرغم من منو القت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى اإل اأن القطاع النفطي ي�سكل ن�سبة كبرية من اإجمايل الناجت املحلي لل�سعودية ولذلك فاإن اأي تقلبات يف اأ�سعار 

النفط توؤثر �سلبًا يف القت�ساد ال�سعودي اأو خطط الإنفاق احلكومي مما يوؤثر �سلبًا على ال�سركات العاملة يف ال�سعودية وبالتايل له الأثر ال�سلبي على عمليات ال�سركة. 

كما ت�سهد حاليًا بع�س الدول املحيطة باململكة عدم ا�ستقرار �سيا�سي واقت�سادي, ول يوجد �سمان باأن تلك الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية يف تلك الدول اأو الدول املحيطة 

الأخرى لن يكون لها تاأثري �سلبي على الأ�سواق املالية يف اململكة عمومًا وعلى اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية.

خماطر املناف�شة

تعمل ال�سركة يف بيئة تناف�سية يوجد بها عدد كبري من ال�سركات �سواًء املحلية اأوالعاملية املناف�سة, ول يوجد �سمان باأن ال�سركة �ستكون قادرة على مناف�سة تلك ال�سركات حاليًا 

اأو ماقد ين�ساأ يف امل�ستقبل يف القطاع التي تعمل به ال�سركة, وقد يوؤدي ذلك اإىل خف�س ح�سة ال�سركة يف ال�سوق وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأرباح ال�سركة ونتائجها املالية.

خماطر عدم اللتزام مبتطلبات نظام ال�شركات

اأ�سدر جمل�س الوزراء نظام جديد لل�سركات, والذي يفر�س بع�س املتطلبات النظامية اجلديدة التي يتوجب على ال�سركة اللتزام بها. و�سي�ستلزم ذلك قيام ال�سركة باتخاذ 

الإجراءات الالزمة لاللتزام مبثل هذه املتطلبات والتي من املمكن اأن توؤثر على خطة اأعمالها اأو ت�ستغرق وقتًا طوياًل لتطبيقها. كما فر�س نظام ال�سركات اجلديد عقوبات 

اأ�سد �سرامة على خمالفة اأحكامه وقواعده الإلزامية. وبالتايل من املمكن اأن تتعر�س ال�سركة اإىل مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بتلك القواعد والأحكام, والذي 

من �ساأنه التاأثري �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

ا�شتحداث اأنظمة ولوائح جديدة لها تاأثريات على اأعمال ال�شركة

تخ�سع ال�سركات العاملة يف اململكة لعدد من القوانني والأنظمة والتي هي عر�سة للتغري اأو التعديل مما يوؤدي اإىل تاأثر اإيرادات ال�سركة �سلبًا اأو زيادة التكاليف وامل�ساريف 

اأو زيادة اللتزامات اأو احلد من عمليات التو�سع وتنفيذ امل�ساريع وهو ما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على نتائج اأعمال ال�سركة املالية.

3-2 املخاطر املتعلقة بالأ�شهم املطروحة

خماطر حداثة ال�شوق املوازية لالأ�شهم

�ستطرح ال�سركة اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية, وهو �سوق جديد مل يكن له وجود م�سبقًا يف اململكة العربية ال�سعودية, لذلك اإذا مل يتطور ال�سوق وين�سط بال�سكل املطلوب, �ستتاأثر 

�سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركة ب�سكل �سلبي وكبري.

ال�شيطرة الفعلية من ِقبل امل�شاهمني البائعني
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اإن امل�ساهمني الذين ميتلكون عددًا كبريًا من اأ�سهم ال�سركة �سيكون مبقدورهم التاأثري معًا على جميع امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني, وممار�سة هذه القدرة على نحٍو 

ميكن اأن يكون له تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها, مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة وعمليات ال�سركة الهامة, وتعديل راأ�س املال. 

وقد ت�ستخدم هذه ال�سيطرة بطريقة قد توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأرباحها ونتائجها املالية.

خماطر �شيولة اأ�شهم الطرح

ل يوجد حاليًا ومل ي�سبق وجود �سوق مايل لتداول اأ�سهم ال�سركة, ول يوجد اأي تاأكيدات ب�ساأن وجود �سوق فاعلة وم�ستمرة لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد انتهاء فرتة الطرح, واإذا 

مل يتطور �سوق ن�سط لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تتاأثر �سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركة ب�سكل �سلبي وكبري.

خماطر عدم وجود �شوق �شابق لأ�شهم ال�شركة وتذبذب �شعر ال�شهم

ل يوجد اأي تاأكيد باأن �سعر الطرح �سيكون م�ساويًا لل�سعر الذي �سيتم تداوله يف ال�سوق بعد عملية الطرح وقد ل يتمكن امل�ستثمرون من القيام باإعادة بيع الأ�سهم التي اكتتبوا 

فيها بنف�س �سعر الطرح اأو ب�سعر اأعلى منه. حيث اأن ال�سعر بعد الطرح قد يتاأثر بعوامل خارجة عن �سيطرة ال�سركة مبا يف ذلك الو�سع العام لالقت�ساد ال�سعودي, اأو تغري 

الأنظمة احلكومية اأو اأداء ال�سركة ونتائجها اأو اأي اأحداث خارجة عن اإرادة ال�سركة.

توزيع اأرباح الأ�شهم

يعتمد توزيع اأرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الو�سع املايل والأرباح امل�ستقبلية, ومتطلبات راأ�س املال, والحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�سركة, والظروف 

القت�سادية العامة, واأي عوامل اأخرى ذات �سلة يراها جمل�س اإدارة ال�سركة ذات اأهمية من حني اإىل اآخر. وبالتايل فاإن ال�سركة لت�سمن باأي �سكل من الأ�سكال توزيع اأي 

اأرباح م�ستقباًل.

بيع اأو طرح اأ�شهم اإ�شافية م�شتقباًل 

يف حال قررت ال�سركة اإ�سدار اأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل, فمن املحتمل اأن يوؤدي ذلك اإىل التاأثري �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق اأو تدين ن�سبة ملكّية امل�ساهمني يف ال�سركة 

يف حال عدم ا�ستثمارهم يف الأ�سهم اجلديدة يف ذلك احلني.

خماطر  بيع عدد كبري من الأ�شهم يف ال�شوق بعد عملية الطرح

قد يوؤثر بيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق املالية بعد اكتمال عملية الكتتاب, اأو احتمالية حدوث عملية البيع هذه, ب�سورة �سلبية على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق. وقد يوؤدي 

بيع امل�ساهمني البائعني اأو اأي منهم لعدد كبري من الأ�سهم بعد انتهاء فرتة احلظر اإىل التاأثري �سلبًا على اأ�سهم ال�سركة, وبالتايل انخفا�س �سعرها يف ال�سوق.

خماطر عدم حتقيق متطلبات الرتقية لل�شوق الرئي�شية

ميكن للم�سدر املدرجة اأ�سهمه يف ال�سوق املوازية تقدمي طلب اإدراج يف ال�سوق الرئي�سية وفقًا لأحكام قواعد الت�سجيل والإدراج, ولكن ال�سركة ل ت�سمن ا�ستيفاء متطلبات 

النتقال وقبول طلب الإدراج والرتقية لل�سوق الرئي�سية.
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3. الشركة
3-1 ملحة عن �شركة الأعمال التطويرية الغذائية

كانت  وقد  )املوافق 2016/10/26م(.  وتاريخ 1438/01/25هـــ  رقم )ق/19(  الوزاري  القرار  �سعودية مبوجب  م�ساهمة  �سركة  الغذائية هي  التطويرية  الأعمال  �سركة 

وتاريخ   )1010290779( رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  واملطاعم«  الأغذية  لتطوير  »قوت  �سركة  ا�سم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة  التاأ�سي�س  بداية 

1431/07/16هـ )املوافق 2010/06/28م( وعنوان ال�سركة الرئي�س هو:

�شركة الأعمال التطويرية الغذائية

حي ال�سليمانية – مبنى ال�سفوة – الريا�س

�سندوق بريد 55800, الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:11 2886880  966 +

فاك�س: 2886883 11 966 +

info@dwf.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.dwf.com.sa :املوقع الإلكرتوين

يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�س يف اإقامة املطاعم واملقاهي وتقدمي خدمات التغذية يف املواد الغذائية وخدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية و�سراء الأرا�سي لإقامة املباين 

عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة وبيع و�سراء وا�ستغالل العقارات والأرا�سي 

ل�سالح ال�سركة.

ولدى ال�سركة عدد من ال�سجالت التجارية الفرعية يف مدينة الريا�س وهي:

جدول  3-1: ال�سجالت التجارية الفرعية لل�سركة

املدينةالتاريخرقم السجل التجاريالبيانم

الريا�س1433/07/20هـ1010341609مطعم حمبوب لتقدمي الوجبات1

الريا�س1436/12/24هـ1010437855مطعم حمبوب لتقدمي الوجبات2

الريا�س1436/12/4هـ1010437856مطعم حمبوب لتقدمي الوجبات3

الريا�س1436/12/4هـ1010437857مطعم حمبوب لتقدمي الوجبات4

الريا�س1436/12/4هـ1010437862مطعم فرع �سركة الأعمال التطويرية الغذائية5

الريا�س1436/12/4هـ1010437863مطعم فرع �سركة الأعمال التطويرية الغذائية6

الريا�س1436/12/4هـ1010437864ور�سة فرع �سركة الأعمال التطويرية الغذائية7

الريا�س1436/12/4هـ1010437868مطعم فرع �سركة الأعمال التطويرية الغذائية8

امل�سدر : ال�سركة

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )12,500,000( اإثنا ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )1,250,000( مليون ومائتان وخم�سون األف �سهم عادي مدفوعة 

القيمة بالكامل وبقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد.

3-2 مراحل تاأ�شي�س ال�شركة وتغريات راأ�س املال

تاأ�س�ست �سركة الأعمال التطويرية الغذائية ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم )1010290779( وتاريخ 1431/07/16هـ )املوافق 

2010/06/28م( وبراأ�س مال قدره )100,000( مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )100( مائة ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1,000( األف ريال �سعودي 

وحتت ا�سم �سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم. وفيما يلي عر�س للتغريات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة وعلى حقوق امللكية فيها:

1. ابتداأت ال�سركة اأعمالها يف عام 2010م براأ�س مال قــدره  100,000ريال �سعودي حتت ا�سم »�سركة قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.
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جدول  3-2: م�ساهمو ال�سركة كما يف 1431/07/16هـ )املوافق 2010/06/28م(

قيمة السهمعدد احلصصاملالك
)ريال سعودي(

اإلجمايل
نسبة امللكية)ريال سعودي(

95%951,00095,000حممد �سعد مزعل الع�سري

5%51,0005,000ع�سري �سعد مزعل الع�سري

100%100100,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

2. بتاريخ 1434/11/11هـ )املوافق 2013/09/17م( قرر ال�سركاء تعديل بع�س بنود تاأ�سي�س ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ومن �سمنها تغيري ا�سم ال�سركة من »�سركة 

قوت لتطوير الأغذية واملطاعم« اإىل »�سركة الأعمال التطويرية الغذائية«, وبتاريخ 1435/01/07هـ )املوافق 2013/11/11م( �سدر خطاب مدير الإدارة العامة لل�سركات 

املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة القا�سي بتغيري م�سمى ال�سركة اإىل �سركة الأعمال التطويرية الغذائية.

3. بتاريخ 1438/01/24هـ )املوافق 2016/10/26م( تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )5( خم�س ح�س�س بقيمة )5,000( خم�سة اآلف ريال �سعودي 

ل�سالح ال�سريك/ ع�سري �سعد مزعل الع�سري, كذلك تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )10( ع�سر ح�س�س بقيمة )10,000( ع�سرة اآلف ريال ل�سالح 

ال�سريك اجلديد/ �سعد �سنيتان ع�سري بن هديب, كما تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )25( خم�سة وع�سرون ح�سة بقيمة )25,000( خم�سة وع�سرون 

األف ريال ل�سالح ال�سريك اجلديد/ عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري, واخريًا تنازل ال�سريك/ حممد �سعد مزعل الع�سري, عن )55( خم�سة وخم�سون ح�سة بقيمة 

)55,000( خم�سة وخم�سون األف ريال ل�سالح ال�سريك اجلديد/ �سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية, وبذلك اأ�سبحت ح�س�س ملكية ال�سركاء كما هو مو�سح اأدناه:

جدول  3-3: م�ساهمو ال�سركة كما يف  1438/01/24هـ املوافق )2016/10/26م(

قيمة السهمعدد احلصصاملالك
)ريال سعودي(

اإلجمايل
نسبة امللكية)ريال سعودي(

10%101,00010,000ع�سري �سعد مزعل الع�سري

10%101,00010,000�سعد �سنيتان ع�سري بن هديب

25%251,00025,000عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري

55%551,00055,000�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية

100%100100,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

مال  براأ�س  مقفلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  اإىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  ال�سركة  حتويل  قررال�سركاء  )2016/10/26م(  املوافق  1438/01/24هـــ  بتاريخ   .4

)12,500,000( اإثنا ع�سر مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي مدفوعة بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد )»الأ�سهم«( اأي بزيادة مقدارها 

)12,400,000( اإثنا ع�سر مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي عن طريق حتويل مبلغ )11,000,000( اأحد ع�سر مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة ومبلغ )1,400,000( 

مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�سركاء. وبالتايل اأ�سبحت م�ساهمات ال�سركاء كما هو مو�سح اأدناه: 

جدول  3-4: م�ساهمو ال�سركة كما يف  1438/01/24هـ املوافق )2016/10/26م(

قيمة السهمعدد احلصصاملالك
)ريال سعودي(

اإلجمايل
نسبة امللكية)ريال سعودي(

10%125,000101,250,000ع�سري �سعد مزعل الع�سري

10%125,000101,250,000�سعد �سنيتان ع�سري بن هديب

25%312,500103,125,000عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري

55%687,500106,875,000�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجارية

100%1,250,00012,500,000الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة
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3-3 اأهم الأحداث والتطورات يف تاريخ ال�شركة

�سكل رقم   3.1: اأهم التطورات يف تاريخ ال�سركة

3-4 روؤية ال�شركة

اأن نكون ال�سركة الرائدة واخليار الأول لع�ساق املطاعم والوجبات ال�سريعة الطازجة.

3-5 ر�شالة ال�شركة

ال�سعي لتحقيق تطلعات العمالء مع التح�سني يف اجلودة والقيمة والكفاءة واإطالق الأفكار اجلديدة.

3-6 ا�شرتاتيجية عمل ال�شركة

و�سعت ال�سركة عدة ا�سرتاتيجيات للعمل بحيث تدعمها يف الو�سول اإىل الأهداف التي تطمح اإليها, ومبا يتما�سى مع الروؤية والر�سالة. حيث تهدف ال�سركة اإىل:

العمل على متويل تو�سعات ال�سركة وتعزيز ا�سم ال�سركةيف ال�سوق وزيادة الت�سويق والبيع.	•

ال�ستمرار يف حتقيق النتائج املالية اجليدة واحلفاظ على مركزها املايل عن طريق ال�ستمرار يف التو�سع والو�سول اإىل 110 فرع يف الـ 5 �سنوات القادمة.	•

احلفاظ على املوظفني احلاليني وتطويرهم باعتبارهم اأحد اأهم اأ�سول ال�سركة من خالل التدريب واملتابعة والتحفيز.	•

الرتكيز على ر�سا العمالء بتقدمي منتجات ذات جودة عالية والتطوير والتح�سني ب�سكل م�ستمر. 	•

3-7 نواحي القوة واملزايا التناف�شية لل�شركة 

تتميز ال�سركة بتنوع اأعمالها, حيث تعمل يف قطاع املطاعم بعدة تخ�س�سات )ع�سائر طازجة, �ساورما و برو�ستد الدجاج(؛ مما يعطيها ميزة تنويع الفروع ح�سب 	•

احتياج �سوق املنطقة اإ�سافة اإىل مو�سمية الأن�سطة.

ُيدير ال�سركة اإدارة تتميز بالثبات ومواكبة ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حتى الآن, مع قدرتها على التاأقلم مع التو�سع يف الأن�سطة والفروع.	•

وجود معمل مركزي, يتم فيه اإعداد جميع املنتجات حتى مرحلة ما قبل الطبخ والتقدمي , الذي بدوره يحافظ على نف�س م�ستوى اجلودة وبدوره ي�ساهم بتخفي�س 	•

التكاليف .

تنوع قاعدة العمالء احلاليني وامل�ستهدفني؛ حيث تعترب املنتجات املقدمة منتجات �سعبية وت�ستقطب جميع طبقات املجتمع وجميع الفئات العمرية.	•

منا�سبة م�ستوى الأ�سعار للعمالء احلاليني وامل�ستهدفني, حيث ترتواح  تكلفة الوجبة بني 4 – 15 ريال للفرد.	•

التميز يف اجلودة وم�ستوى اخلدمة املقدمة مقارنة ب�سعبية الوجبات وتكلفتها املنخف�سة, حيث اأن م�ستوى الفروع واخلدمات املقدمة يرقى ملطاعم فئتها اأعلى.	•

3-8 منتجات ال�شركة

متتلك ال�سركة ثالثة اأ�سماء جتارية خمتلفة, كل ا�سم جتاري يخت�س بتقدمي نوع اأو اأنواع حمددة من الأطعمة كالتايل :

• وقت الع�شري: يخت�س بتقدمي كل ما هو مرتبط بالفواكه من ع�سريات طازجة, ع�سائر مثلجة )�سموثيز(, �سلطة الفواكه اإ�سافة اإىل ت�سكيلة متنوعة من الع�سائر 	

امل�سكلة )الكوكتيالت( املختلفة التي ميزج فيها بني الآي�س كرمي والع�سري و�سلطة الفواكه, ويتم تقدميها يف عبوات خمتلفة ح�سب احلجم والنوع .

• حمبوب: يخت�س بتقدمي ال�ساورما بنوعيها اللحم والدجاج وتقدم بعدة اأ�سكال واأنواع ح�سب نوع اخلبز وحجمه )خبز عربي, �ساج, تورتيال, .... ( وح�سب نوع 	

ال�سو�س.

• بيت الكتاكيت: يخت�س بتقدمي الدجاج املقلي )برو�ستد( ومنتجاته من قطع دجاج و�ساندوت�س الدجاج مبختلف الأنواع �سواء يف خبز الربجر اأو التورتيال اأو ال�سب, 	

اإ�سافة اإىل ال�سمك واجلمربي املقلي.

البداية كانت يف عام 1431هـ املوافق 2010م 

ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وحتت ا�سم �سركة 

قوت لتطوير الأغذية واملطاعم

يف عام 1438هـ املوافق 2016م مت حتويل ال�سركة 

اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة براأ�س مال 12.5 

مليون ريال.

يف عام 1434هـ املوافق 2013م مت تغيري ا�سم 

ال�سركة اإىل �سركة الأعمال التطويرية الغذائية
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وتتطلع ال�سركة يف املرحلة القادمة اإىل درا�سة التو�سع من خالل افتتاح فروع جديدة, حيث تطمح اإدارة ال�سركة اإىل و�سول عدد الفروع اإىل 110 فرع خالل اخلم�س �سنوات 

القادمة, ول يوجد لل�سركة ن�ساط جتاري خارج اململكة ول متلك اأية اأ�سول خارجها حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

وتقوم اإدارة ال�سركة مبتابعة ال�سوق ب�سكل دائم �سواًء داخل اململكة اأو خارجها للتعرف على امل�ستجدات والأفكار والبتكارات اجلديدة يف جمال عمل ال�سركة, وبا�ستثناء ذلك 

فاإنه ل يوجد لدى ال�سركة اأي �سيا�سات حمددة اأو مكتوبة ب�ساأن الأبحاث والتطوير للمنتجات اجلديدة. 

هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه مل يوجد اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأي يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل لل�سركة خالل الإثنى ع�سر 

�سهرًا الأخرية.

3-9 مواقع فروع ال�شركة

3-9.1 فروع ال�شركة

جدول  3-5: فروع ال�سركة

ملك/إيجارالنشاطاملساحة )مرت مربع(املوقع )الرياض(اسم الفرعم

اإيجاروجبات �سريعة130حي املروج / �سارع الأمري تركي بن عبدالعزيز الثاينحمبوب1

اإيجاروجبات �سريعة81.2حي اإ�سبيليا / �سارع الإمام عبداهلل بن �سعودحمبوب2

اإيجاروجبات �سريعة296.4حي ظهرة لنب /�سارع ال�سفاحمبوب3

اإيجاروجبات �سريعة139.8حي ظهرة لنب/ �سارع طيبةحمبوب4

اإيجاروجبات �سريعة102.3حي الريموك / طريق الدمامحمبوب5

اإيجاروجبات �سريعة147.6حي النه�سة / �سارع الأمري بندر بن عبدالعزيزحمبوب6

اإيجاروجبات �سريعة104حي اجلزيرة / �سارع الأمري �سعد بن عبدالرحمن )الأول(حمبوب7

اإيجاروجبات �سريعة145حي لنب / �سارع الأمري اأحمد بن عبدالعزيزحمبوب8

اإيجاروجبات �سريعة112حي ظهرةوقت الع�سري9

اإيجاروجبات �سريعة346.5حي ظهرة لنب /�سارع ال�سفاوقت الع�سري10

اإيجاروجبات �سريعة122.5حي املروج / �سارع الأمري تركي بن عبدالعزيز الثاينوقت الع�سري11

اإيجاروجبات �سريعة167.7حي النه�سة / �سارع الأمري بندر بن عبدالعزيزوقت الع�سري12

اإيجاروجبات �سريعة160حي اإ�سبيليا / �سارع الإمام عبداهلل بن �سعودوقت الع�سري13

اإيجاروجبات �سريعة164.5حي الريموك / طريق الدماموقت الع�سري14

اإيجاروجبات �سريعة256حي احلزم / طريق ديرابوقت الع�سري15

اإيجاروجبات �سريعة136حي لنب / �سارع الأمري اأحمد بن عبدالعزيزوقت الع�سري16

اإيجاروجبات �سريعة88حي الإزدهار / الإمام �سعود بن عبدالعزيز بن حممدوقت الع�سري17

اإيجاروجبات �سريعة88حي الن�سيم  / �سارع ح�سان بن ثابتوقت الع�سري18

اإيجاروجبات �سريعة145.5حي ظهرة لنب / �سارع طيبةبيت الكتاكيت19

اإيجاروجبات �سريعة176.4حي ظهرة لنب / �سارع ال�سفابيت الكتاكيت20

اإيجاروجبات �سريعة150حي اإ�سبيليا / �سارع الإمام عبداهلل بن �سعودبيت الكتاكيت21

اإيجاروجبات �سريعة206.8حي الريموك / طريق الدمامبيت الكتاكيت22

اإيجاروجبات �سريعة107.3حي النه�سة / �سارع الأمري بندر بن عبدالعزيزبيت الكتاكيت23

اإيجاروجبات �سريعة100حي ال�سعادة / �سارع الفرو�سيةبيت الكتاكيت24

اإيجاروجبات �سريعة300حي احلزم / �سارع ديراببيت الكتاكيت25

اإيجاروجبات �سريعة88.4حي اجلزيرة / �سارع الأمري �سعد بن عبدالرحمن )الأول(بيت الكتاكيت26

امل�سدر : ال�سركة
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3-10 العالمات التجارية

قامت ال�سركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل ت�سجيل العالمات التجارية اخلا�سة مبنتجاتها لدى وزارة التجارة وال�ستثمار. وفيما يلي جدول يو�سح تفا�سيل 

العالمات التجارية امل�سجلة با�سم ال�سركة:

جدول  3-7: العالمات التجارية امل�سجلة با�سم ال�سركة

العالمة التجاريةتاريخ نهاية احلمايةتاريخ بداية احلمايةتاريخ التسجيلرقم التسجيل

1446/07/02هـ1436/07/03هـ1436/10/12هـ1436014382

1442/12/03هـ1432/12/04هـ1433/10/18هـ74/1377

امل�سدر : ال�سركة

*يوجد عدد من العالمات التجارية لتزال حتت اإجراءات الت�سجيل

3-11 اأعداد العاملني بال�شركة )توزيع ح�شب فئات الن�شاط الرئي�شة ون�شبة ال�شعودة(

جدول  3-8: اأعداد العاملني بال�سركة خالل الأعوام 2013م – 2014م – 2015م و 2016م

البيان
2016م2015م2014م2013م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

29%2751%1818%7.711%4ال�سعوديون

71%73126%8258%92.350%48غري ال�سعوديني

100%100177%10076%10061%52الإجمايل

-165-91-93-118عمالة مبوجب عقد ت�سغيل حتت اإجراءات نقل الكفالة

-----8-2نقل الكفالة

-342-167-162-172اإجمايل العمالة

امل�سدر : ال�سركة

جدول  3-9: موظفي ال�سركة موزعون على الإدارات

اإلدارة
2016م2015م2014م2013م

غري سعوديونسعوديونغري سعوديونسعوديونغري سعودينيسعوديونغري سعوديونسعوديون

628-6-6-املالية

125912434231-124-املبيعات والفروع

428-4-6-التوزيع

42-5-4-2ال�سوؤون الإدارية

220744492املوارد الب�سرية

40-11-12-12-ال�سيانة

4168111511814951291الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بعدم وجود نية لإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة الن�ساط, والذي من �ساأنه اأن يحافظ على ن�ساط و�سمعة ال�سركة وا�ستمرار حتقيقها لالأرباح.
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4 هيكل الشركة وحوكمتها
�سكل رقم   4.1: الهيكل التنظيمي لل�سركة

4.1 اأع�شاء جمل�س الإدارة

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة احلايل من )3( اأع�ساء, وميار�س جمل�س الإدارة احلايل �سالحياته مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�سركة ونظام ال�سركات, مع التاأكيد على اأن ع�سو 

جمل�س الإدارة الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري هو ع�سو تنفيذي حيث ي�سغل من�سب املدير التنفيذي.

وفيما يلي ملخ�س مل�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساء املجل�س الآخرين:

رئي�س جمل�س الإدارة

�سمان و�سوح مهام املجل�س ونطاق عمله واأ�س�س توزيع الأدوار فيما بني الأع�ساء.	•

�سمان و�سوح خطة عمل املجل�س و�سالمة حتديد اأولويات املوا�سيع التي تعر�س على املجل�س يف اجتماعاته.	•

�سمان قيام املجل�س بواجباته نحو حتقيق ر�سالة ال�سركة واأهدافها ال�سرتاتيجية.	•

قيادة املجل�س يف اختيار الرئي�س التنفيذي املنوط به م�سوؤولية اإدارة ال�سركة.	•

دعم اللجان من خالل تقدمي التوجيهات الإدارية وتقييم الأداء.	•

اإجراء ت�سويت فيما يتعلق بتعيني الإدارة العليا وامل�سوؤولني التنفيذيني.	•

تقييم اأداء اأع�ساء جمل�س الإدارة.	•

اأع�شاء جمل�س الإدارة

املوافقة على مهام ال�سركة وروؤيتها.	•

امل�ساهمة يف و�سع التوجهات العامة لل�سركة وخططها ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية.	•

الإ�سراف على اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتحقق من تنفيذ �سيا�سات ال�سركة وحتقيق اأهدافها بكفاءة.	•

املوافقة على تعيني الرئي�س التنفيذي واأع�ساء الإدارة العليا وامل�سوؤولني التنفيذيني.	•

توثيق املناق�سات والقرارات ال�سادرة من جمل�س الإدارة من خالل حما�سر الجتماعات التي يوقع عليها الأع�ساء.	•

اإدراج اأي معامالت مع اأطراف ذوو العالقة على جدول اأعمال جمل�س الإدارة واجلمعيات العامة للموافقة عليها.	•

املوافقة على امليزانية ال�سنوية لل�سركة.	•

رئيس جملس اإلدارة

جلنة الرتشيحات 
واملكافآت

املدير اإلداري

املوارد البشرية

نائب مدير التشغيل
)بيت الكتاكيت(

نائب مدير التشغيل
)وقت العصري(

نائب مدير التشغيل
)حمبوب(

حماسب حماسب

العالقات العامة فني كمبيوتر رئيس احلسابات قسم 
املستودعات

مدير التشغيل املدير املايل مدير املشرتيات مصمم جرافيك

جلنة املراجعة املدير التنفيذي اللجنة التنفيذية
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اجلدول رقم  4-1: اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل واأمني �سر املجل�س 

االستقاللية**صفة العضويةالعمراجلنسيةاملنصباالسمم
أسهم امللكية*

تاريخ العضوية
بعد الطرحقبل الطرح

2016/10/26م125,000100,000غري م�ستقلغري تنفيذي46�سعوديرئي�س املجل�سع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري*1

2016/10/26م125,000100,000غري م�ستقلغري تنفيذي45�سعوديع�سو�سعد بن �سنيتان بن ع�سري بن هديب2

2016/10/26م312,500250,000غري م�ستقلتنفيذي46�سعوديع�سوعبدالرحمن بن نا�سر بن زايد الأ�سمري3

مل�سدر: ال�سركة 

*يوجد لدى الأ�ستاذ/ ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري, رئي�س املجل�س ملكية غري مبا�سرة حيث اأنه املالك ل�سركة الأفق التحليلية للخدمات التجاري اإحدى م�ساهمي ال�سركة والتي متتلك مان�سبته 55% من اأ�سهم ال�سركة.
** ل يوجد اأع�ساء م�ستقلني وتهدف ال�سركة اإىل تطبيق حوكمة ال�سركات بتعيني اأع�ساء م�ستقلني بعد انتهاء عملية الطرح.

وفيما يلي نبذة عن اأع�شاء جمل�س الإدارة احلايل:

نبذة خمتصرة عن أعضاء وأمني سر جملس اإلدارة احلايلم

1

ع�شري بن �شعد بن مزعل الع�شريال�شم

�سعودياجلن�شية

46العمر

املن�شب

• رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب. 	

• رئي�س اللجنة التنفيذية.	

• رئي�س جلنة املراجعة.	

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الإدراية من جامعة امللك �سعود بالريا�س.	

اخلربات العملية

• التمر�س يف ميدان العمل املايل والإ�ست�ساري, حيث توىل العديد من الوظائف بجهات خمتلفة بالقطاع العام واخلا�س.	

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الأعمال التطويرية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية.	

• الع�سو املنتدب ب�سركة اإ�سمنت اجلوف – اململكة العربية ال�سعودية.	

2

�شعد بن �شنيتان بن ع�شري بن هديبال�شم

�سعودياجلن�شية

45العمر

املن�شب

• ع�سو جمل�س اإدارة.	

• رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت	

• ع�سو جلنة املراجعة	

•املوؤهالت العلمية حا�سل على تعليم خا�س ول يحمل موؤهل علمي.	

اخلربات العملية

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الأعمال التطويرية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية.	

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة راأي للخدمات البيئية – اململكة العربية ال�سعودية.	

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة دانة اخلري – اململكة العربية ال�سعودية.                                          	

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإ�سمنت اجلوف  – اململكة العربية ال�سعودية.                             	

2

عبدالرحمن بن نا�شر بن زايد الأ�شمريال�شم

�سعودياجلن�شية

46العمر

املن�شب

• املدير التنفيذي .	

• ع�سو اللجنة التنفيذية	

• ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت	

•املوؤهالت العلمية دبلوم عايل يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.	

اخلربات العملية

• �سبق له العمل بالق�سم املايل والإداري لهيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ملدة 18 عام.	

• توىل من�سب املدير التنفيذي ملطاعم 55 فاكهة ملدة ثالث �سنوات باململكة العربية ال�سعودية.	

• خربة 10 �سنوات يف اإدارة املطاعم وتطويرها.	
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4.2 الإدارة العليا

اجلدول رقم   4-3: اأع�ساء الإدارة العليا

تاريخ االلتحاق بالشركةالعمراجلنسيةاملسمى الوظيفياالسمم

2013/01/01م46�سعودياملدير التنفيذيعبدالرحمن نا�سر الأ�سمري 1

2012/04/14م36هندياملدير املايلحممد اإقبال 2

2015/11/17م25�سعودياملدير الإدارينا�سر مرعي الأ�سمري 3

2016/05/16م46فلبينيمدير الت�سغيلروميو  ليني�س 4

2016/10/20م30هنديمدير امل�سرتياتحممد رايف 5

* ل يوجد لأي من اأع�ساء الإدارة العليا اأي ملكية لأ�سهم ب�سكل غري مبا�سر.
امل�سدر: ال�سركة

نبذة عن اأع�شاء الإدارة العليا 

اجلدول رقم   4-4: اأع�ساء الإدارة العليا 

نبذة خمتصرة عن أعضاء اإلدارة العليام

1

عبدالرحمن نا�شر الأ�شمريال�شم

ف�ساَل راجع الق�سم » 4.1 اأع�ساء جمل�س الإدارة«

2

حممد اإقبالال�شم

هندياجلن�شية

36العمر

املن�شب
• املدير املايل	

• ع�سو اللجنة التنفيذية	

املوؤهالت العلمية
• حا�سل على درجة املاج�سترييف املحا�سبة املالية من جامعة كاليكت عام 2002م	

• حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة املالية من جامعة مادوراي كاماراج عام 2004م	

اخلربات العملية
• كبري املحا�سبني يف �سركة تاك�سي للمطاعم والأغذية من عام 2008 وحتى 2012م.	

• حما�سب لدى وكالة A2Z للدعاية والإعالن يف الريا�س من �سهر يناير 2007 وحتى دي�سمرب 2007م	

3

نا�شر مرعي الأ�شمريال�شم

�سعودياجلن�شية

25العمر

•املن�شب املدير الإداري	

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجة البكالوريو�س يف هند�س احلا�سب الآيل من جامعة امللك خالد باأبها.	

•اخلربات العملية العمل يف اإدارة ال�سوؤون الإدارية يف �سركة الأعمال التطويرية الغذائية منذ تاريخ 2015/11/18م وحتى تاريخه.	

4

روميو  ليني�س ال�شم

فلبينياجلن�شية

46العمر

•املن�شب مدير الت�سغيل	

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم تخ�س�س اإدارة ت�سويق من كلية �سيبا�ستيان يف الفلبني عام 1990م.	

اخلربات العملية

• مندوب مبيعات يف متجر بينا�س يف الفلبني منذ يونيو 1992 وحتى دي�سمرب 1992.	

• رئي�س الُندل يف مطعم بادري يف الفلبني من فرباير 1993 وحتى ابريل 1994م.	

• العمل يف ق�سم �سبط اجلودة باإدارة تقنية املعلومات ب�سركة �سوميتومو يف اليابان والفلبني منذ يوليو 1994 وحتى فرباير 1995م.	

• مدير فرع ب�سركة هريف لالأغذية باململكة العربية ال�سعودية – الريا�س منذ مار�س 1995 وحتى مايو 2016م.	

5

حممد رايفال�شم

هندياجلن�شية

30العمر

•املن�شب مدير امل�سرتيات	

املوؤهالت العلمية
• حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال تخ�س�س نظم معلومات اإدارية من جامعة اأناماليا يف الهند.	

• حا�سل على درجة الباكالوريو�س يف التجارة من جامعة كاليكوت يف الهند.	

•اخلربات العملية خربة �ست �سنوات يف جمال امل�سرتيات ومراقبة املواد.	

امل�سدر: ال�سركة
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4.3 جلان جمل�س الإدارة

تتمثل �سيا�سة ال�سركة يف تبني معايري متقدمة يف حوكمة ال�سركات مبا يف ذلك من ف�سل مل�سوؤوليات ومهام جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وال�سيا�سات التي ت�سمن عمل 

جمل�س اإدارة ال�سركة مبا يحقق م�سالح امل�ساهمني. وعلى الرغم من اأن لئحة حوكمة ال�سركات تعترب ا�سرت�سادية ولي�ست اإلزامية على ال�سركة حتى الآن اإل اأن ال�سركة 

�ستعمل على اللتزام بكافة الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ب�سكل تدريجي خالل الفرتة القادمة, كما اأنها �ستقوم باإعداد نظام 

حوكمة خا�س بها يتوافق مع لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومبا ي�سمن التزام ال�سركة بكافة بنودها, و�سيتم اعتماده من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة 

فور النتهاء منه.

وقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل ثالث جلان منبثقة عنه وهي: اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت, وفيما يلي موجز عن اخت�سا�سات تلك 

اللجان واأع�سائها:

4-3-1 اللجنة التنفيذية

يرتكز عمل اللجنة التنفيذية يف ال�سركة يف الآتي:

 الإ�سراف على تنفيذ ال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات التي يقرها جمل�س الإدارة وامل�ساركة يف ر�سم ال�سيا�سة العامة لال�ستثمار .. 1

متابعة ومراقبة كفاءة اأداء ال�سركة والتاأكد من تنفيذها لل�سيا�سات املو�سوعة.. 2

احلر�س على توفري �سيولة نقدية لتغطية التزامات ال�سركة املالية. . 3

مراجعة املوازنة العامة لل�سركة الراأ�سمالية والت�سغيلية وامل�ساريع املقرتحة من الإدارة التنفيذية وكذلك الدرا�سات واخلطط  والأ�ساليب التمويلية املتعلقة بها .. 4

املراجعة الدورية لإجنازات ال�سركة مقارنة باملوازنات املعتمدة.. 5

التاأكد باأن اأنظمة ال�سركة واإجراءات العمل ت�سري وفقًا للقوانني والأنظمة ذات العالقة.. 6

وتتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة اأع�ساء على الأقل يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة, ويبني اجلدول التايل اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

جدول  4-3: اأع�ساء اللجنة التنفيذية

الوظيفةاالسم

رئي�سع�سري بن �سعد الع�سري

ع�سوعبدالرحمن بن نا�سر الأ�سمري

ع�سوحممد اإقبال

امل�سدر: ال�سركة

ف�ساًل راجع ق�سم » 4.1 اأع�ساء جمل�س الإدارة« و ق�سم » 4.2 الإدارة العليا« لالطالع على النبذة املخت�سرة عن اأع�ساء اللجنة.

2-3-4 جلنة املراجعة

اإن وجود نظام رقابة داخلية فاعل , هو اأحد امل�سوؤوليات الرئي�سة املناطة مبجل�س الإدارة, وتتمثل املهمة الأ�سا�سية للجنة املراجعة يف التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية 

وتنفيذه بفاعلية , وتقدمي اأي تو�سيات ملجل�س الإدارة من �ساأنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق اأغرا�س ال�سركة ويحمي م�سالح امل�ساهمني وامل�ستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة 

معقولة. ويحق للجنة وبدون اأي قيود, الطالع على كافة املعلومات والبيانات والتقارير وال�سجالت, واملرا�سالت, اأو غري ذلك من الأمور التي ترى اللجنة اأهمية الطالع عليها. 

وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للجنة القيام مبهامها, وي�سمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي متكنها من حتقيق مهامها, ومنها:

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة, من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.. 1

درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه.. 2

درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة فيها.. 3

التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني, وف�سلهم وحتديد اأتعابهم, ويراعى عند التو�سية بالتعيني للتاأكد من ا�ستقالليتهم.. 4

متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني, واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة.. 5

درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء مالحظاتها عليه.. 6

درا�سة مالحظات املحا�سب القانوين علي القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها.. 7

درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها علي جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها.. 8

درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.. 9
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جدول  4-4: اأع�ساء جلنة املراجعة 

الوظيفةاالسم

رئي�سع�سري بن �سعد الع�سري

ع�سو�سعد بن �سنيتان بن هديب

ع�سواأحمد اإبراهيم العجلة

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي بيان ال�سرية الذاتية لأع�ساء جلنة املراجعة:

نبذة خمتصرة عن أعضاء جلنة املراجعةم

1

عبدالرحمن نا�شر الأ�شمريال�شم

ف�ساًل راجع الق�سم » 4.1 اأع�ساء جمل�س الإدارة«

2

�شعد بن �شنيتان بن هديبال�شم

ف�ساًل راجع الق�سم » 4.1 اأع�ساء جمل�س الإدارة«

3

اأحمد العجلةال�شم

فل�سطينياجلن�شية

60العمر

•املن�شب ع�سو جلنة املراجعة	

املوؤهالت العلمية

• ع�سو الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.	

• رخ�سة ممار�سة مهنة فاح�س ح�سابات قانوين يف قطاع غزة يف فل�سطني.	

• ح�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة الزقازيق عام 1979م.	

اخلربات العملية

• ي�سغل حاليًا ع�سو جلنة املراجعة �سركة اأبو معطي للمكتبات.	

• ي�سغل حاليًا ع�سو جلنة مراجعة يف جمموعة ك�سب املالية.	

• ي�سغل من�سب مدير مراجعة داخلية يف عدة �سركات منذ عام 2007م وحتى تاريخه.	

• �سغل من�سب مدير مراجعة يف مكتب الروي�س حم�سبون ومراجعون قانونيون من عام 2005م وحتى عام 2007م. 	

• �سغل من�سب مدير مراجعة يف مكتب الب�سام حما�سبون قانونيون واأ�ست�ساريون RSM ال�سرق الأو�سط من عام 2004م وحتى عام 2005م.	

• تدرج بالعمل لدى يف مكتب الرا�سد حما�سبون ومراجعون قانونيون حتى اأ�سرف على اإدارة املراجعة منذ عام 1983م وحتى عام 2004م.	

امل�سدر: ال�سركة

4-3-4 جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

يرتكز عمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف الآتي:

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة.. 1

املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة, مبا يف ذلك . 2

حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.. 3

حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة, واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.. 4

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني, وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.. 5

و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني, ويراعي عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.. 6

تقدمي تو�سية بال�ستبيان اخلا�س بتقييم جمل�س الإدارة لعتماده من قبل رئي�س املجل�س.. 7

اإدارة ال�سركة ملدة )3( ثالث �سنوات, ويبني اجلدول التايل اأع�ساء جلنة  اأع�ساء على الأقل يتم تعيينهم من قبل جمل�س  وتتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة 

الرت�سيحات واملكافاآت:

جدول  4-6: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

الوظيفةاالسم

رئي�س�سعد بن �سنيتان بن هديب

ع�سوعبدالرحمن بن نا�سر الأ�سمري

ع�سوليث حممود وحا�سة

امل�سدر: ال�سركة
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جدول  4-4: ال�سرية الذاتية لأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

نبذة خمتصرة عن أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآتم

1

عبدالرحمن نا�شر الأ�شمريال�شم

ف�ساًل راجع الق�سم » 4.1 اأع�ساء جمل�س الإدارة«

2

�شعد بن �شنيتان بن هديبال�شم

ف�ساًل راجع الق�سم » 4.1 اأع�ساء جمل�س الإدارة«

3

ليث حممود وحا�شةال�شم

اأرديناجلن�شية

39العمر

•املن�شب ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت	

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف علوم اإدارة الفنادق – كلية القدا�س 2001م	

اخلربات العملية

• يناير 1997 حتى فرباير 1998 فندق �سرنوك.	

• منذ عام 2002 – 2003 فندق تدمر.	

• منذ عام 2003 وحتى 2004 م�سرف مطاعم احلاكوره.	

• بيتزا هت – مدير فرع – منذ مايو 2004 وحتى يوليو 2010م.	

• مدير ت�سغيل مطعم حمبوب ب�سركة الأعمال التطويرية الغذائية منذ يوليو 2012 وحتى تاريخه.	

امل�سدر: ال�سركة
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5 سياسة توزيع األرباح
متنح الأ�سهم حامليها احلق يف احل�سول على الأرباح التي تعلن عنها ال�سركة. ووفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة, فاإن اأي قرار بتوزيع اأرباح نقدية, يجب اأن ي�سدر من قبل 

اجلمعية العامة العادية بناًء على تو�سية من جمل�س الإدارة الذي ياأخذ يف العتبار عند اإ�سداره لهذه التو�سية خمتلف العوامل ال�سائدة وقتها, مبا فيها اأرباح ال�سركة, 

والو�سع املايل, والقيود التي تخ�سع لها عملية توزيع الأرباح مبوجب اتفاقيات التمويل والدين, ونتائج ن�ساطات ال�سركة, واحتياجات ال�سركة من النقد حاليًا وم�ستقباًل, 

وخطط التو�سع ومتطلبات ا�ستثمارات ال�سركة. 

ل تقدم ال�سركة اأي �سمانات باأنها �ستدفع اأرباحًا, ول ت�سمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها يف اأي �سنة حمددة, وتخ�سع عملية توزيع الأرباح اإىل قيود معينة وفقًا 

لنظام ال�سركة الأ�سا�سي, حيث ن�ست املادة 47 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن يتم توزيع اأرباح �سنوية �سافية بعد خ�سم كافة امل�ساريف والتكاليف الأخرى على 

النحو التايل:

يجنب )10%( من �سايف الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي لل�سركة ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الحتياطي املذكور . 1

)30%( من راأ�س املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب )5%( من �سايف الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.. 2

اأرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني. . 3 اأو يكفل توزيع  ال�سركة  اأخرى, وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة  اأن تقرر تكوين احتياطيات  العادية  العامة  للجمعية 

وللجمعية العامة كذلك اأن تقتطع من �سايف الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل )5%( من راأ�س مال ال�سركة املدفوع.. 4

يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة )5%( من الباقي ملكافاأة جمل�س الإدارة, على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو. . 5

اأحقية الأرباح ملالكي  هذا وي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف الأرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ ال�ستحقاق وتاريخ التوزيع, وتكون 

الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

جدول  5-1: توزيعات الأرباح من عام 2013م وحتى 2015م

2016م2015م2014م2013مالبيــــان

1,0135,78619,428,941-3,444�سايف الربح )ريال �سعودي(

مل يتم توزيع اأرباح على امل�ساهمني خالل الفرتة لرغبة ال�سركة يف تنفيذ ا�سرتاتيجاتها التو�سعية

امل�سدر: ال�سركة
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6 استخدام متحصالت الطرح
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�سالت الطرح مبلغ ×××× مليون ريال, �سيدفع منها تقريبًا ×× مليون ريال كم�ساريف وتكاليف مت حتملها للطرح, والتي ت�سمل اأتعاب 

امل�ست�سار املايل, وامل�ست�سار القانوين, واملحا�سب القانوين, وم�ساريف فتح ح�ساب الأمانة, وتكاليف الت�سويق والطباعة, وامل�ساريف والتكاليف الأخرى املتعلقة بالطرح.

هذا و�سيتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح واملقدرة بحوايل ××× مليون ريال 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 الطرح ل�ستخدامها يف متويل اأي م�ساريع م�ستقبلية. 
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7 اإلقرارات
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بال�سركة مبا يلي: 

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الثنى ع�سر )12( �سهرًا الأخرية.. 1

مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج . 2

يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأ�سهم.

مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج.. 3

بخالف ما ذكر يف ال�سفحات )ب, ط, 10, 15( من هذه الن�سرة, فاإنه لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأٍي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف . 4

ال�سركة.
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8 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمت ال�سركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول ت�سجيل الأ�سهم يف ال�سوق املوازية, ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها 

الهيئة, وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم.

 يجب على جميع امل�ستثمرين قراءة �سروط واأحكام الطرح بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب الكتتاب, حيث اأن التوقيع على منوذج طلب الكتتاب وت�سليمه اإىل 

امل�ست�سار املايل ومدير الطرح اأو ال�سركة يعترب مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �سروط واأحكام الطرح املذكورة.

8-1 الطرح

األف �سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد, متثل )20%( من  يتكون الطرح من )250,000( مائتان وخم�سون 

راأ�س مال ال�سركة, والتي يتم طرحها ب�سعر )****( **** ريال لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها )*******( ريال �سعودي, ويقت�سر الطرح على فئات امل�ستثمرين 

املوؤهلني, وهم كما يلي:

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

بقبول . 2 القرارات اخلا�سة  اتخاذ  ب�سروط متكنه من  تعيينه  له قد مت  املرخ�س  ال�سخ�س  يكون  اأن  الإدارة �سريطة  اأعمال  له يف ممار�سة  عمالء �سخ�س مرخ�س 

امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإىل احل�سول على موافقة م�سبقة منه.

حكومة اململكة, اأو اأي جهات حكومية, اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة, اأو ال�سوق, اأو اأي �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

اأ. 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 �سنة خالل الثني 

ع�سر �سهرًا املا�سية.

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

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

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

طريقة التقدم بطلب الكتتاب

يطلب امل�ساهمون البائعون من امل�ستثمرين املوؤهلني املحتملني تقدمي طلباتهم لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة يف الأوقات والتواريخ املحددة ووفق الآلية املن�سو�س عليها يف 

منوذج طلب الكتتاب. ويعترب اأي طلب اكتتاب موقع ومقدم من امل�ستثمر املوؤهل اإىل امل�ست�سار املايل ومدير الطرح اأو ال�سركة مبثابة اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني 

وامل�ستثمر.

ميتلك امل�ساهمون البائعون حاليًا 100% من راأ�س مال ال�سركة, و�ستكون ملكيتهم لـ 80% من راأ�س مال ال�سركة بعد انتهاء الطرح, وميكن للم�ستثمرين احل�سول على ن�سخة 

اإلكرتونية من ن�سرة الإ�سدار هذه ومنوذج طلب الكتتاب من امل�ست�سار املايل ومدير الطرح اأو ال�سركة بالتوا�سل ح�سب معلومات الت�سال املتاحة يف هذه الن�سرة.

�شركة الأعمال التطويرية الغذائية

الريا�س – ال�سليمانية – مبنى ال�سفوة

�س.ب  55800  الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2886880 11 966 +

فاك�س: 2886883 11 966 +

info@dwf.com.sa : الربيد الإلكرتوين

www.dwf.com.sa : املوقع الإلكرتوين

�شركة فالكم للخدمات املالية 

الريا�س – �سارع العليا العام

�س.ب 884, الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  8004298888 - +966 11 8492/2118487

فاك�س: 2054827 11 966+

rami.atwan@falcom.com.sa : الربيد الإلكرتوين

www.falcom.com.sa : املوقع الإلكرتوين
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فرتة الطرح و�شروطها

�سيتم البدء با�ستالم مناذج طلبات الكتتاب من من يوم الأحد 1438/05/08هـ  املوافق )2017/02/05م( اإىل يوم الثنني 1438/05/16هـ املوافق )2017/02/13م(

عند توقيع وتقدمي منوذج طلب الكتتاب �سيقوم مدير الطرح مبراجعة الطلب ومراجعة امل�ستندات املطلوبة, ويف حال اكتمال الطلب يقوم بختم النموذج وتزويد امل�ستثمر 

ب�سورة من منوذج الكتتاب امل�ستويف, ويف حال عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب الكتتاب اأو مل يتم ختمها من قبل مدير الطرح فيعترب منوذج 

طلب الكتتاب لغيًا.

يجب على امل�ستثمر اأن يو�سح يف منوذج طلب الكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها بحيث يكون اإجمايل مبلغ الكتتاب هو حا�سل �سرب عدد الأ�سهم التي يرغب 

الكتتاب بها يف �سعر الطرح البالغ )****( ***** رياًل �سعوديًا لل�سهم. احلد الأدنى لالكتتاب هو )10( ع�سرة اأ�سهم, بينما احلد الأق�سى لالكتتاب هو )62,490( اثنان 

و�ستون األف واأربعمائة وت�سعون �سهم لكل م�ستثمر.

يجب تقدمي منوذج طلب الكتتاب خالل فرتة الطرح مع اإرفاق امل�ستندات الآتية )ح�سبما ينطبق احلال(, على اأن مطابقة الأ�سل مع ال�سورة واإعادة الأ�سل للمكتتب اأو 

للوكيل:

اأ�سل و�سورة بطاقة الأحوال املدنية )للم�ستثمر الفرد(.	•

اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )عندما يكون طلب الكتتاب مقدمًا من الوكيل بالنيابة عن امل�ستثمر(.	•

�سورة ال�سجل التجاري و�سورة من تفوي�س التوقيع )اإذا كان امل�ستثمر �سركة(.	•

�سورة من ال�سجل التجاري و�سورة هوية املفو�س بالتوقيع و�سورة تراخي�س هيئة ال�سوق املالية )يف حال امل�ستثمر �سندوق ا�ستثماري اأو �سركة مرخ�سة من هيئة 	•

ال�سوق املالية, وي�ساف �سورة من التفاقية بني امل�ستثمر وال�سركة املرخ�سة يف حال املحافظ اأو اتفاقيات ال�ستثمار بالنيابة(.

اأي م�ستندات اأخرى يتم طلبها اأو الطالع عليها.	•

يجب اأن ت�سدد كامل قيمة الأ�سهم املكتتب بها لدى اأحد فروع البنك امل�ستلم ملتح�سالت الطرح اأو اإجراء حوالة مبا�سرة اإىل ح�ساب الأمانة لدى نف�س البنك, ويحق لل�سركة 

اأن ترف�س منوذج طلب الكتتاب كليًا اأو جزئيًا اإذا مل ي�ستوف الطلب �سروط واأحكام الطرح, و�سيقبل املكتتب عدد الأ�سهم املخ�س�سة له ما مل تزد هذه الأ�سهم عن الأ�سهم 

التي طلب الكتتاب بها.

الإ�شعار بالتخ�شي�س ورد الفائ�س

�سيقوم مدير الطرح والبنك امل�ستلم ملتح�سالت الطرح بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى: »الطرح الأويل يف ال�سوق املوازية ل�سركة الأعمال التطويرية الغذائية«, ويقوم امل�ستثمرين 

املوؤهلني املحتملني باإيداع اأو التحويل املبا�سر للمبالغ املكتتب بها يف ح�ساب الأمانة املذكور والذي �سيتم تو�سيحه يف منوذج طلب الكتتاب.

يجب على امل�ستثمرين املوؤهلني اأن يقدموا اإىل امل�ست�سار املايل ومدير الطرح اأو ال�سركة �سخ�سيًا, باليد اأو بالربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س )مع اللتزام بت�سليم الن�سخ الأ�سلية 

للم�ستندات عن طريق الربيد( طلب الكتتاب موقعًا يثبت عر�سهم لال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح على اأن يتم ت�سليمها يف موعٍد اأق�ساه ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء من تاريخ يوم 

الإقفال. يجب اأن يرفق بطلب الكتتاب يف اأ�سهم الطرح جميع امل�ستندات الداعمة املطلوبة ح�سب التعليمات. وباإكمال طلب الكتتاب, يقر كل م�ستثمر باأنه ا�ستلم هذه الن�سرة 

وقراأها, وبناًء عليه يقر برغبته يف الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ح�سب ما هو مبني يف طلب الكتتاب.

�سيكون الكتتاب يف اأ�سهم الطرح من خالل تقدمي طلب الكتتاب ومن ثم حتويل الأموال اإىل ح�ساب الأمانة اخلا�س بعملية الطرح ح�سب عملية التخ�سي�س, ولن يكون 

هناك اأي فوائ�س حيث اأن كل م�ستثمر �سيقوم بتحول املبلغ املخ�س�س له فقط بعد ا�ستالمه لالإ�سعار النهائي للتخ�سي�س من مدير الطرح, ولن يكون هناك اأي عمولت 

اأو ا�ستقطاعات من اجلهة امل�ستلمة ملتح�سالت الطرح. �سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الطرح يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1438/05/17هـ 

)املوافق 2017/02/14م( و�سري�سل امل�ست�سار املايل اإ�سعارات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم, و�سيكون حتويل الأموال 

اإ�سعار التخ�سي�س, وتنتهي املهلة املحددة لعملية التحويل يف متام ال�ساعة  يليا ا�ستالم  من قبل امل�ستثمرين املوؤهلني كل ح�سب ما خ�س�س له خالل يومي العمل الذين 

اخلام�سة م�ساًء يوم اخلمي�س 1438/05/19هـ )املوافق 2017/02/16م(وللمزيد من املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني الت�سال بامل�ست�سار املايل.

اأحكام متفرقة

يكون طلب الكتتاب وكافة ال�سروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطراف الكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الو�سايا ومديري الرتكات . 1

والورثة. ول يجوز التنازل عن طلب الكتتاب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو تفوي�س اأي منها من ِقبل الأطراف يف الكتتاب دون احل�سول 

على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الأخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقا لها.. 2

�سيتم توزيع ن�سرة الإ�سدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة ال�سوق املالية عليها. 3
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8-2 الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح

تعليق الإدراج اأو اإلغائه

للهيئة بناًء على تقديرها املح�س اإلغاء طلب ت�سجيل اأ�سهم وقبول اإدراجها يف ال�سوق املوازية متى ما راأت اأن ذلك الطلب ظل معلقًا. ويرتتب على اإلغاء الطلب يف هذه احلالة 

اأن يقدم امل�سدر طلبًا جديدًا وفقًا لالإجراءات املن�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية اإذا رغب يف ت�سجيل واإدراج الأ�سهم حمل الطلب امللغي. 

ووفقًا لالئحة قواعد الت�سجيل والإدراج املنظمة للت�سجيل والإدراج يف ال�سوق الرئي�سي والتي تنطبق على الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية وح�سب املادة )28( من قواعد 

الت�سجيل والدراج يف ال�سوق املوازية فاإنه:

يجوز للهيئة تعليق الإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبًا يف اأي من احلالت الآتية: اأ. 

اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم.	•

اإذا اأخفقت ال�سركة اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف مواعيده.	•

اإذا مل ت�ستوف متتطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من قواعد الت�سجيل والإدراج.	•

اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات ال�سركة اأو اأ�سولها ل ت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقها املالية يف ال�سوق.	•

اإذا راأت اأن ال�سركة اأو اأعمالها مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقها املالية يف ال�سوق.	•

اإذا علق اأو األغي اإدراج اأوراق مالية لل�سركة الأجنبية يف �سوق مالية اأخرى يف حالة الإدراج املزدوج لالأوراق املالية.	•

اإذا  ا�ستمر التعليق ملدة )6( اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر الإجراءات املنا�سبة ل�ستئناف التداول, جاز للهيئة اأن تلغي الإدراج. ب. 

عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�سدر على زيادة راأ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يلغي اإدراج اأ�سهم امل�سدر, وعليه تقدمي طلب جديد  ج. 

لت�سجيل الأ�سهم وقبول اإدراجها وفقًا لقواعد الت�سجيل والإدراج اإذا رغب يف ذلك.

الإلغاء اأو التعليق الختياري لالإدراج

ل يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء الإدراج اأو تعليقه اإل مبوافقه �سابقة من الهيئة, ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية:	•

- الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء اأو التعليق.

- ن�سخة من الإعالن عن �سبب الإلغاء.

- ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإىل امل�ساهمني, اإذا كان اإلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اأخر 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.	•

عندما يتم تعليق اأو اإلغاء الإدراج بناًء على طلب امل�سدر, يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو الإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة 	•

احلدث �سبب التعليق اأو الإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو الإلغاء ح�سب تقديرها.	•

التعليق املوؤقت

يجوز للم�سدر اأن يطلب التعليق املوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�ساح عنه من دون تاأخري, ول ي�ستطيع امل�سدر تاأمني �سريته حتى نهاية فرتة 	•

التداول.

لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة اإىل التعليق املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك, يجب تاأييد الطلب بالآتي:	•

- الأ�سباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة.

- ن�سخة من الإعالن عن �سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة احلدث �سبب التعليق.

عندما يتم التعليق املوؤقت بناًء على طلب امل�سدر, يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن, �سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق 	•

الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها.	•

يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف من املحتمل 	•

اأن توؤثر يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين, ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت ال�ستمرار يف التزام نظام ال�سوق املايل ولوائحه التنفيذية.

يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأعاله, مامل ترى الهيئة خالف ذلك.	•
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رفع التعليق

عندما يعلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:	•

- اأن تعالج الأو�ساع التي اأدت اإىل التعليق, واأل يكون التعليق �سروريًا حلماية امل�ستثمرين.

- التزام امل�سدر لأي �سروط اأخرى تراها الهيئة.

للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.	•

اإعادة ت�شجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �شبق اإلغاء اإدراجها

ي�سرتط لت�سجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �سبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�سدر لطلب ت�سجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.

8-4 القرارات  واملوافقات التي �شتطرح مبوجبها الأ�شهم

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم الطرح مبوجبها مايلي:

قرار جمل�س اإدارة ال�شركة بطرح الأ�شهم لالكتتاب يف ال�شوق املوازية:

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 28/02/1438هـ )املوافق 28/11/2016م( بطرح عدد )250,000( مائتان وخم�سون األف �سهم يف ال�سوق املوازية 

وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة, كما متت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ اإعالنها يف موقع 

تداول بتاريخ 1438/04/13هـ )املوافق 2017/01/11م(.

8-5 فرتة احلظر

يحظر على امل�ساهمني الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع   ق�سم »امل�ساهمون يف ال�سركة قبل وبعد الطرح )امل�ساهمون البائعون(« من �سفحة ي( الت�سرف 

يف ما ميلكونه من اأ�سهم قبل م�سي اثني ع�سر �سهرًا على ت�سجيل واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية.
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9 التعهدات اخلاصة باالكتتاب
9-1 اإقرارات املكتتبني:

بتعبئة منوذج طلب الكتتاب وتقدميه, فاإن املكتتب:

اأ( يوافق على اكتتابه يف عدد الأ�سهم املذكور يف طلب الكتتاب الذي قدمه.

ب( يقر باأنه اطلع على ن�سرة الإ�سدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.

ج( يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وعلى كافة تعليمات واأحكام الطرح وال�سروط الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه ومنوذج طلب الكتتاب, ويكتتب يف الأ�سهم بناًء 

على ذلك.

د( يعلن اأنه مل ي�سبق له ول لأي من اأفراد عائلته امل�سمولني يف طلب الكتتاب التقدم بطلب الكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة احلق يف رف�س اأي من اأو جميع 

طلباته يف حالة تكرار طلب الكتتاب.

هـ( يقبل عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة له )يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد اأق�سى( مبوجب طلب الكتتاب.

و( يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه ملدير الطرح اأو للجهة امل�ستلمة.

9-2 �شجل الأ�شهم وترتيبات التعامل

حتتفظ تداول ب�سجل امل�ساهمني يحتوي على اأ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين اإقامتهم ومهنهم والأ�سهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه الأ�سهم.

9-3 ال�شوق املالية ال�شعودية

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م, كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين, وكان قد بداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م.  وتتم عملية 

التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية, ويتم التداول يوميًا على فرتة واحدة من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى 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 م�سدري الأ�سهم الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق 

بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

9-4 تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية

مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية.

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك الأ�سهم, و�ستعلن تداول تاريخ تداول الأ�سهم يف حينه, 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 امل�ساهمني يف تداول, وت�سجيل ال�سركة يف القائمة الر�سمية, واإدراج اأ�سهمها يف تداول, 

ويحظر التداول فيها حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي, ويتحمل امل�ستثمرون الذين يتعاملون يف تلك الأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها, ولن تتحمل 

ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

يقت�سر تداول الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املوازية على امل�ستثمرين املوؤهلني )ف�ساًل راجع ق�سم رقم )1( »التعريفات وامل�سطلحات«(.
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10 إجراءات عدم اكتمال الطرح:
التاريخ املحدد لنتهاء عملية الطرح املبني يف ن�سرة الإ�سدار هذه )ف�ساًل راجع »التواريخ املهمة واإجــراءات الطرح« من هذه الن�سرة(, �سيقوم  اإذا مل يكتمل الطرح يف 

امل�ست�سار املايل خالل ع�سرة اأيام من انتهاء فرتة الطرح باإ�سعار الهيئة كتابيًا ومن ثم �سيقوم باإ�سعار امل�ستثمرين املكتتبني, وبالتن�سيق مع البنك امل�ستلم ملتح�سالت الكتتاب 

�سيتم اإعادة املبالغ التي مت جمعها من امل�ستثمرين )اإن وجدت( من دون خ�سم اأي عمولت اأو ر�سوم.
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11 املستندات املتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�س للم�ست�سار املايل ومدير الطرح )�سركة فالكم للخدمات املالية( الواقع ب�سارع العليا العام – تقاطع �سارع العليا 

العام مع طريق امللك عبد اهلل – خلف فندق �سرياتون, وذلك خالل اأيام العمل )من الأحد اإىل اخلمي�س( بني ال�ساعة 09:00 �سباحًا اإىل ال�ساعة 04:00 م�ساًء خالل فرتة 

الطرح: 

• النظام الأ�سا�سي لل�سركة وم�ستندات التاأ�سي�س الأخرى. 	

• ال�سجل التجاري الرئي�س لل�سركة.	

• قرار جمل�س اإدارة ال�سركة باملوافقة على الطرح.	

• موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم ال�سركة كن�سخة مطبوعة من موقع هيئة ال�سوق املالية.	

• تقرير تقومي الأوراق املالية لل�سركة.	

• تقرير العناية املهنية املايل.	

• تقرير العناية املهنية القانوين.	

• اأي تقارير اأو خطابات اأخرى.	

• القوائم املالية املدققة للفرتات املنتهية يف 31 مار�س من الأعوام 2014م و 2015م و 2016م, بالإ�سافة اإىل القوائم املالية الأولية املوحدة )غري املدققة( للفرتة 	

املنتهية يف 30 �سبتمرب 2016م )ن�سف �سنوية(. 

علمًا باأنه �سيكون هناك اإمكانية لطلب اأي معلومات اإ�سافية, و�سيكون فريق عمل امل�ست�سار املايل متواجد مل�ساعدة امل�ستثمرين والإجابة عن اأي ت�ساوؤلت وا�ستف�سارات.
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