
تقرير بدء التغطية-شركة البابطين الغذائية 

خاص وسري للغاية

1 م 2022سبتمبر 
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صافي ربح السنة النمو

:الرئيسيةالنقاط

باسمفرديةكمؤسسة2002ينايرفي"البابطينابراهيمومنصور عبدالعزيز“شركةتأسست
القانونيالكيانتحويلاملالكقرر 2009ينايروفي"للتجارةالبابطينإبراهيمعبدالعزيزمؤسسة"

نسبةبالبابطينإبراهيممنصور /الشريكومشاركةمحدودةمسؤوليةذاتشركةإلىللمؤسسة
34الحاليرأسمالهاويبلغ.مقفلةمساهمةالىالشركةتحويلتم2021عاموفي،(%50)ملكية
.عاديسهممليون 3.4إلىمقسمةريال،مليون 

حلوياتوالاألخبازموادمجالفيحصري هوماكلاستيرادفيالرئيسيةالشركةعملياتتتركز
فيهاعمالئلخدمةالعالمأنحاءمختلففيمتعددينشركاءمعالتعاون طريقعنكريمواآليس
مجالفيوحصري جديدهومابكلوتزويدهماململكةفيبالتجزئةالبيعوقطاعاملطاعمقطاع

قديمتطريقعنوذلكومورديهاعمالئهاقاعدةبتوسيعالشركةقامتالتأسيسومنذ.األغذية
:هيوقطاعاتاربعفيالشركةأعمالوتتوزع.املتقدمةخدماتها

أنعتقدن.(السليحي–إسطنبول شارع)الرياضمدينةفيإدارتهاخاللمنأعمالهاالشركةتدير
لشركةاأننعتقدلذلك،.كبيربشكلالنموسيدعمالوسطىاملنطقةفيالجيدالشركةموقع

الرياضيفبالتجزئةالبيعومحالتواملقاهياملطاعممشاريعمناملستفيدينأكبرمنستكون 
.املناطقهذهإلىالوصول وسهولةاالستراتيجياملوقعبسبباألخرى واملناطق

التنافسيةوامليزةالقوةنواحي

اململكةمناطقجميعلتغطيةواسعانتشار.
العمالءيخدمبمااملنتجاتفيالتنوع.
العملمجالفيسنة20عنتزيدالتيوإدارتهاالشركةخبرة.

الخاطرةعواملاهم

(%84)و(%69)رئيسيينموردينخمسةأكبرنسبةشكلتحيث:املوردينبتركزاملتعلقةاملخاطر
خللأيحدوثفإنوبالتالي.م2021ديسمبر31وم2020ديسمبر31فيكمااملشترياتإجماليمن
سلبيلبشكسيوثراملوردينأحدمعالعالقةإيقافأواملوردين،عملفيمفاجئانقطاعأوعطلأو

.الشركةاعمالعلى

الغذائيةاداملو منتجاتمنأساس يبشكلالشركةمخزونيتكون :املخزونبإدارةاملتعلقةاملخاطر
على2021و2020العامينفياملوجوداتمجموعمن(%29)و(%30)نسبةيمثلوالحلوياتكاألخباز
بشكلخزوناملومراقبةاملثلىاملخزونمستوياتعلىالحفاظمنالشركةتتمكنلمافإذ.التوالي
لشركةايلحققدممااملخزون،مستوياتفيفائضإلىأوشديدانخفاضإلىذلكسيؤدي،دوري

.العمالءمتطلباتتلبيةمنتمكنهالعدمبخسائر

:م2021العامخاللللشركةملحوظتطور 

مقارنة%75بنسبة2021عامبنهايةريالمليون 15.9إلى"الغذائيةالبابطين"شركةأرباحارتفعت
.2020عامنهايةفيريالمليون 9.1بأرباح

ه،نفسالوقتوفي.االقتصاداستقرارمعاملالي،2022عامفيسيستمرالتدريجيالتحسنأننعتقد
بعدالقتصاديةااألنشطةفياالنتعاشخلفيةعلىالطويلاملدىعلىإيجابيةمستقبليةنظرةهناك
قطاعوعامبشكلنفطيةالغيربالقطاعاتم2030اململكةرؤيةاهتمامالىباإلضافةاللقاحطرح

خاصبشكلالتجزئة

1

معلومات االكتتاب
من رأس املال%  16نسبة الطرح

الف سهم544عدد األسهم املطروحة
ميالدي25/9/2022بداية فترة الطرح
ميالدي28/9/2022نهاية فترة الطرح

68النطاق السعري لالكتتاب ريال سعودي-77
تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

نعتقد بأن قيمة السهم عادلةرأينا   
68:النطاق السعري لالكتتاب ريال سعودي-77

ريال سعودي77.07:به من قبلنااملوص ىالسعر 

(بعد االكتتاب)كبار املساهمين 

االسم 
عدد األسهم 

(  مليون )
يةنسبة امللك

%

1.6649.06منصور إبراهيم البابطين

0.5416.13عبدالعزيز إبراهيم البابطين
تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

التغير في رأس املال-إجراءات الشركة 

12.60(مليون ريال )رأس املال السابق 

1.26(مليون )عدد األسهم قبل التغير 

%21.4نسبة التغير

34.00(مليون ريال)رأس املال بعد التغير 

3.40(مليون )عدد األسهم بعد التغير 

3/2021/22تاريخ اإلعالن

متوقع للقطاع نمو وتحسن إيجابي جيد وبالتالي يتوقع نفس ذلك للشركة

(منافسة متخصصة)تركز الشركة على كل ما هو حصري وذا جودة مرتفعة 

تعتبر الشركة مورد للمواد األساسية التي يستهلكها القطاع 

نموتغير في نمط االستهالك مع سيطرة الشباب على االقتصاد وتوقع استمرار ال

استقرار اقتصادي في اململكة ونمو إيجابي  متوقع

امللخص التنفيذي

الشوكوالتة

اآليسكريم

والحلوياتاملخابز

العصيرومحالتاملقاهي
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خاص وسري للغاية

2 م 2022سبتمبر 

االعمالقطاعات

oاملخابز والحلويات
املثالسبيلعلىوالحلوياتاالخبازبتصنيعالخاصةالخاماتافضلباستيرادالشركةتقوم

(الخبزتمحسنا,كريمة,الكيكلتصنيعخلطات,جافةخميرة,الصحيالخبزمنخلطات)

oاملقاهي ومحالت العصير
بأنواعها اتوالصوصتقوم الشركة باستيراد وبيع املواد الخاصة لصناعة العصائر والقهوة 

صناعة مثل الشوكوالتة الفستق و الفول السوداني كذلك مركزات الفواكه الطبيعية ل
العصير

o اآليسكريم
يل املثال مثبتات تقوم الشركة باستيراد وبيع املواد التي تدخل في صناعة االيس كريم على سب
لحصول على ومستحلبات باإلضافة الى النكهات الطبيعية ومانع التجمد وكثير من املواد ل

ايس كريم مثالي

oالشوكوالتة

او بلوكات من تقوم الشركة باستيراد وبيع الشوكوالتة املعدة للتصنيع على شكل حبيبات
لك ليتم جميع االنواع الشوكوالتة الداكنة او شوكوالتة بالحليب او شوكوالتة بيضاء وذ

تصنيع شوكوالتة الضيافة او استخدامها في الحلويات

نشاط الفرعاملدينةفروع الشركة

البيع بالجملة لألغذية واملشروباتالرياض(يس يرئ)شركة عبدالعزيز و منصور إبراهيم البابطين 

النقل والتخزين، مخازن املواد الغذائية املبردةالرياض(فرع)شركة مكونات التجارية

جدة(رعف)شركة عبدالعزيز و منصور إبراهيم البابطين
,  قهوة والشايال, الشوكوالتة والكاكاو, السكر ومنتجاته:البيع بالجملة لكل من 

األغذية واملشروبات, منتجات املخابز

البيع بالجملة لألغذية واملشروباتالدمام(رعف)شركة عبدالعزيز و منصور إبراهيم البابطين

األسواق املركزية للمواد الغذائية واالستهالكيةبريدة(رعف)شركة عبدالعزيز و منصور إبراهيم البابطين

تبوك(فرع)شركة البابطين الغذائية 
,  قهوة والشايال, الشوكوالتة والكاكاو, السكر ومنتجاته:البيع بالجملة لكل من 

األغذية, منتجات املخابز

(رعف)شركة عبدالعزيز و منصور إبراهيم البابطين
خميس 
مشيط

شروباتالسكر ومنتجاته، الشكوالتة و الكاكاو، امل:البيع بالجملة لكل من 

تقديم الخدمات اللوجستية والتسويق اإللكترونيالرياض(فرع)مند للخدامات اللوجستية 

البيع بالجملة لألغذية والشروباتالرياض (فرع)شركة املورد املتميز للتجارة 

بيع و تسويق منتجات الشركةالبحرين(رعف)شركة عبدالعزيز و منصور إبراهيم البابطين

نظرة عامة على اعمال الشركة

ائية وكذلك دمات الغذتعتبر شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين من الشركات الرائدة في مجالها في اململكة، حيث أن الطلب املتزايد في مجال الخ
ي في مجال مواد األخباز وكما تتركز عمليات الشركة الرئيسية في استيراد كل ما هو حصر . وجود الفرص الكبيرة في املجال كان السبب في تأسيس الشركة

في اململكة التجزئة والحلويات واآليس كريم عن طريق التعاون مع شركاء متعددين في مختلف أنحاء العالم لخدمة عمالئها في قطاع املطاعم وقطاع البيع ب
م خدماتها ومنذ التأسيس قامت الشركة بتوسيع قاعدة عمالئها ومورديها وذلك عن طريق تقدي. وتزويدهم بكل ما هو جديد وحصري في مجال األغذية

:وفيما يلي ملخص لقطاعات اعمال الشركة و فروعها. املتقدمة
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خاص وسري للغاية
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إيرادات الشركة

o كما في عام 4تتمثل مبيعات الشركة في 
ً
:2021قطاعات رئيسية، فيما يلي ترتيب القطاعات من حيث األعلى إيرادا

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق21مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 52بلغت مبيعات املقاهي ومحالت العصير  -

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق30.9مقابل2021مليون ريال بنهاية عام 31.9بلغت مبيعات املخابز والحلويات -

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق13مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 24بلغت مبيعات الشوكوالتة -

.مليون ريال بنهاية الفترة املماثلة من العام السابق4.9مقابل 2021مليون ريال بنهاية عام 19بلغت مبيعات اآليسكريم -

Y-2020%Y-2021%اإليرادات

%25 31,935,701%44 30,995,888املخابز والحلويات

%41 52,374,549%30 21,651,924املقاهي ومحالت العصير

%15 19,161,420%7 4,952,525اآليسكريم 

%19 24,271,133%19 13,498,676الشكوالتة

%100 127,742,803%100 71,099,013اجمالي االيرادات

2
5

%

(مليون )ملخص النتائج املالية 

التغير20202021البند

% 71.10127.7479.7اإليرادات

% 25.1541.4364.7اجمالي الدخل

% 10.0716.4763.6دخل العمليات

% 9.0615.8775.3صافي الدخل

عدد متوسط 
األسهم

3.403.40-

% 2.664.6775.3(ريال)ربح السهم 

م2021املاليالعامخاللللشركةاملالياألداء

2021عامبنهايةريالمليون 15.9إلى"الغذائيةالبابطين"شركةأرباحارتفعت
.2020عامنهايةفيريالمليون 9.1بأرباحمقارنة%75بنسبة

العاممنلةاملماثبالفترةمقارنةالحاليةالفترةخاللاألرباحارتفاعسببيعود
:إلىالسابق

.تالعمليادخلارتفاعإليأدىمااملماثلة،الفترةعن%80بنسبةاإليراداتارتفاع-

.التمويلتكاليفانخفاض-

منالرغمعلىذلكجاء:

.واملخصصاتالعموميةواملصروفاتاملبيعاتتكلفةارتفاع-

.والضرائبالزكاةارتفاع-

.الحاليةالفترةخاللشقيقةشركاتمنخسائرتسجيل-



تقرير بدء التغطية-شركة البابطين الغذائية 

خاص وسري للغاية

4 م 2022سبتمبر 

:توقعات إيجابية ملبيعات الشركة خالل الفترة القادمة

2021(ريالمليار54.7..الثانيالربعفي%16.9والتجزئةالجملةتجارةقطاعناتجنمو)االقتصاديةجريدةموقع.1:املصدر

(ريالمليار 54.7)2021العاممنالثانيالربعفي%16.9والتجزئةالجملةتجارةقطاعناتجنمو 

يعادلبمااملائةفي16.9سنويانموامسجالريال،مليار54.71بنحوالجاري العاممنالثانيالربعخاللمحلياناتجاالسعوديةفيوالتجزئةالجملةتجارةقطاعحقق
.ريالمليار7.93نحو

تحسناالقطاعوشهد.2010لعاماألساسسنةأسعاربحسبقياسياسنويانموا2021عاممنالثانيالربعخاللوالتجزئةالجملةتجارةلقطاعالناتجحجمسجل
لقطاعافيالنموتراجعحيثكورونا،جائحةتفش يجراءللقطاعالنمومعدالتفيصعوبةشهدتفترةبعدوذلك،2021العاممنوالثانياألول الربعخاللملحوظا

حيث،2010منذاملتوافرةالبياناتبحسبللقطاعانكماشثانيوهواملائةفي4.8بنحوانكماشا2020فيالقطاعوسجل.2020األخيرةالثالثةالفصول خالل
.املائةفي1.58بنحو2016فيالقطاعانكمش

والبالغة2020الالعاممناملماثلةبالفترةمقارنةارتفاعا،مسجالاملائة،في9إلىلتصلالسعوديةفياملحليالناتجفيوالتجزئةالجملةتجارةقطاعمساهمةوارتفعت
لوغهاببعداألول الربعفيقياسيامستوى سجلتاملساهمةنسبةأننجدحينفي.املائةفي8.9والبالغة2019مستوياتتجاوزتاملساهمةنسبةأيضااملائة،في7.8

.نفسهاللفترةالناتجحجممناملائةفي10.24

املماثلةللفترةاملائةفي13.8نحويشكلكانفيماالجاري،العاممنالثانيالربعخاللمناملائةفي14.9نحويشكلالقطاعفإنالنفطي،غيراملحليبالناتجومقارنة
زئةالتجقطاعحققفقدعامليا،التجزئةقطاعفياالستثمارإلىبالنسبةناشئةدولة30أهميصنفالذيالعاملي،التجزئةتطويرمؤشروبحسباملاض يالعاممن

.2019بياناتبحسبالسابعةاملرتبةالسعودي

وذلكاملاض ي،العاممناملماثلةللفترةريالمليار597.84بنحومقارنةريال،مليار608.8نحوبلغ2021العاممنالثانيالربعخاللإجمالياناتجاالسعوديةوحققت
.املائةفي1.8نحونموبنسبة

ومورديهاوعمالئهاعدةقافيوتوسعةالجودةعاليةمنتجاتتوفيرفياستمرتحالفيالقادمة،السنواتفيسيستمرالتدريجيالتحسنأننعتقدسبقماعلىبناء
لالعوامهذهستهاهمحيث,خاصبشكلالتجزئةقطاعوعامبشكلنفطيةالغيربالقطاعاتم2030اململكةرؤيةاهتمامالىباإلضافةاإللكترونيباملتجراالهتمام

.كبيربشكلالشركةنموفي

ا ممتقوم الشركة بتوفير مواد خام عالية الجودة من االخباز والحلويات والشوكوالتة وما الى ذلك لعمالئها من االفراد و املطاعم واملقاهي 

يساهم في استمرار نمو إيرادات الشركة مستقبال في حال استمرت في رفع مستوى الجودة توفير املواد الخام عالية الجودة 

تمتلك الشركة متجر الكتروني مما يساهم في تسهيل  طرق الدفع و تسهيل وصول منتجات الشركة للعمالء وتوسيع قاعدة العمالء في

أكثر اململكة تضاعف في مبيعات التجزئة عبر اإلنترانت بمختلف مناطق اململكة و سيساهم ذلك بدورة في نمو إيرادات الشركة حيث شهدت 

.كمعدل نمو سنوي % 24، أي بنسبة 2021م وعام 2015من خمس مرات بين عام 
املتجر اإللكتروني

، وقد (تداول )ـــة يوجد العديد من الشركات واملنشآت الناشطة في مجال تجارة الجملة والتجزئة مدرجة في السوق املالية السعودية الرئيس

تجارة تجزئة م، منها ثماني شـــركات متخصصة في تجارة تجزئة السلع الكمالية والبقية متخصصة في2021شـــركة في نهاية عام 14بلغ عددها 

نقطة خالل 10,537ظهر التقارير الدورية لسوق تداول ارتفاعا ملحوظا في مؤشر أسعار أسهم قطاع تجارة تجزئة األغذية ببلوغه .األغذية

إن االرتفاع املستمر ملؤشر أسعار أسهم هذه الشركات هو دليل على  ..م2019نقطة مقارنة بمســـتواه في عام 3,921م وبزيادة 2020عام 

جذب هذين القطاعين الفرعيين من تجارة التجزئة للمستثمرين؛ ملا يتوفر فيهما من فرص استثمارية عالية

طاع ارتفاع مؤشر أسعار األسهم في ق

تجارة التجزئة

باز و اآليسكريم تعتبر املطاعم واملقاهي من اهم عمالء الشركة حيث تقوم الشركة في توفير املنتجات واملواد الخام مثل الحلويات واالخ

سنوات، 4ي اخر والعصائر والقهوة  للمطاعم واملقاهي  ويتسم هذا القطاع بالنمو املتسارع  حيث بلغت نسبة ارتفاع مبيعات املطاعم ف

سيساهم هذا النمو في القطاع في زيادة عمالء الشركة من املطاعم و املقاهي%(  385) 2021حتى عام 2017وتحديدا منذ عام 
نمو قطاع املطاعم
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:نظرة على القوائم املالية التاريخية
فعلي-1202فعلي2020قائمة الدخل 

 127,742,803 71,099,013اجمالي االيرادات
(86,309,686)(45,946,817)تكلفة االيرادات

 41,433,117 25,152,196مجمل الربح

(14,835,107)(9,473,485)وتسوقيهمصاريف بيعيه

(9,312,478)(5,205,536)مصروفات عموميه وإدارية

 17,285,532 10,473,175صافي دخل التشغيل

 15,873,566 9,057,373صافي الدخل 
 14,795,240 9,004,905اجمالي الدخل الشامل

فعلي-1202فعلي2020قائمة املركز املالي 
املوجودات

 69,195,466 44,212,709مجموع املوجودات املتداولة

 20,295,327 14,711,181مجموع املوجودات الثابتة

89,490,792 58,923,890مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
 37,144,214 22,386,780مجموع املطلوبات املتداولة

 4,233,035 2,968,807مجموع املطلوبات الغير متداوله

 41,377,249 25,355,587مجموع املطلوبات

 48,113,543 33,568,303مجموع حقوق امللكية 

 89,490,792 58,923,890مجموع املطلوبات وحقوق الشركاء

فعلي-1202فعلي2020النسب املالية 
نسب السيولة
1.971.86(مرة)نسبة التداول 

1.181.16(مرة)نسبة السيولة السريعة 

الربحية
%32.4%35.4هامش إجمالي الربح 

%13.5%14.7هوامش الربح التشغيلي 
%11.6%12.7هامش صافي الربح

%16.5%15.3العائد على األصول 
%30.8%26.8العائد على حقوق املساهمين 

%079.7نسبة نمو اإليرادات 

%67.6%64.6نسبة التكاليف املباشرة الى اإليرادات 

معدل التغطية
 0.86 0.76معدل الديون الى حقوق املساهمين 

 1.22 2.01معدل الديون إلى رأس املال 

التقييمات
 3.73 4.38(مرة)EV/EBITDAمكرر 

 0.47 0.72(س.ر)ربح السهم 
 1.42 2.66(ريال سعودي)القيمة الدفترية للسهم 

 3.03 3.71(مرة)مكرر الربحية 

.  تم احتساب مكررات الربحية بناء على القيمة الدفترية للسهم*
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202120222023202420252026التقييم وفقا لخصم التدفقات النقدية

 31,533,124 28,063,310 25,012,749 22,347,335 16,413,835صافي التدفق من األنشطة التشغيلية 

(493,945)(467,515)(442,558)(418,990)(396,729)صافي التدفق من األنشطة االستثمارية 

326,523,724القيمة املتبقية

 357,562,903 27,595,795 24,570,191 21,928,345 16,017,107صافي التدفق النقدي

 205,949,724 17,748,838 17,646,305 17,586,093 14,343,853(التدفقات النقدية الحرة للمنشأة)القيمة الحالية 

 273,274,813القيمة التشغيلية للشركة

 11,649,948الرصيد في البنك 

(4,044,000)مخصص نهاية الخدمة 

(15,554,452)تسهيالت بنكية

(10,911,523)مستحق الى اطراف ذات عالقة

 1,478,950مستحق من طرف ذو عالقة

 2,855,625استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 3,262,500خراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اال 

 15,219استثمار في شركة زميلة

 262,027,080القيمة االسترشادية للشركة 

 3,400,000عدد األسهم  

77.07سعر السهم العادل

توسطاملتحديدمعالنقدية،التدفقاتخصملطريقةوفقاالغذائيةالبابطينشركةقيمنا
نسبةبامللكيةلحقوق مختلطةتكلفةإلىذلكاستندوقد.%11.67عنداملالرأسلتكلفةاملرجح

%.2.0املستمرالنمومعدلوكان.%5.0بنسبةدينوتكلفة14.1%

 تاإليراداتنمواالعتبارفيأخذناالحر،النقديالتدفقاستمرارملدىتقديرناوعند
 
دريجيا

.للقطاعفهمنابحسب

لبابطيناشركةلسهمالعادلالسعربلغالنقدية،التدفقاتلخصموفقاالتقييمعلىوبناء
ريال77.07الغذائية

:أسس التقييم

%14%13%12%11.67%11نسبة الخصم

60 83777466سعر السهم

:تحليل حساسية سعر السهم لنسبة الخصم
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:  ون شرح نظام التصنيف في بحوث تــيم 

أسهم الشركات محل نا بإدراج يتكون من أربع طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات التي يجمعها املحللون ويقوم نظام التقييم لديون هيكل التقييم الخاص بشركة تيم 

ء على سعر اإلغالق والقيمة العادلة التي  نحددها وإمكانية الصعودالبحث 
 
:الهبوط ضمن إحدى املناطق التالية/بنا

%  10القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من : زيادة املراكز•

%  10القيمة العادلة تزيد أو تقل على السعر الحالي بأقل من : الحياد•

% 10القيمة العادلة تقل على السعر الحالي بأكثر من : تخفيض املراكز•

السوقي للسهم أو وجود غير مبرر في السعر/لم يتم تحديد قيمة العادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم تفصيلية أو ارتفاع استثنائي: تحت املراجعة•

.تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغيير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى 
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املسؤوليةوإخالءاإلفصاح
شراءأوببيعةتوصيتقديمالهدفوليسالبحث،محلاالقتصادياملوضوعأواالقتصاديالقطاعأوالشركةعنعامةصورةتقديمهيالتقريرهذاإعدادمنالغايةإن
بتحملرغبته/يتهقابلومدىمستثمربكلالخاصةاملاليةالظروفاالعتباربعينالتقريرهذايأخذالسبق،ماعلىبناء  .أخرى أصول أوماليةأوراقبأيةاالحتفاظأو

 يكون القدوبالتالياألخرى،األصول أواملاليةاألوراقفيباالستثماراملتعلقةاملخاطر
 
.املخاطرتحملفيورغبتهمهموقدرتاملاليةأوضاعهمباختالفالعمالءلجميعمناسبا

أوتعهداتأيون تيمشركةتقدمال.دقتهانضمنالولكننابها،موثوقةتكون أنضاملفترمنعامة،مصادرعدةمنالبحثهذافيالواردةاملعلوماتعلىالحصول تم
علىأومضللةغيراأنهعلىأوخطأ،أيمنخاليةأوكاملةأنهاعلىاملعلوماتتلكون تيمشركةتقدموالاملطروحةواملعلوماتالبياناتبشأن(ضمنياأوصراحة)ضمانات

أيةون تيمملتتحال.مسبقإشعاردون التغييرإلىفيهواردةمعلوماتوأيالبحثهذايخضعقد.فقطالعامةاملعلوماتالبحثهذايوفر.خاصغرضأليصالحةأنها
.طريقةوبأيةشكلبأيالبحثهذامنجزءأيأوكلتوزيعأوإرسالأونسخأوتغييريجوز ال.البحثهذافيالواردةاملعلوماتتحديثبصددمسؤولية
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